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Cum magis magisque mihi persuasissem, codieum Lu- 

eianeorum eondieionem eam esse, ut familiae non satis 

certo discerni possint, id agere perrexi, ut quam plurimis 

bonis eodicibus collatis ex eorum eonsensu Luciani seripta 

emendentur. À quo instituto eo minus fuit eur desisterem, 

quod per hos plus decem annos nemo ne auctor quidem 

M. Rothstein*) ad studia sua familiarum eognationem sta- 

biliendi unquam rediit. 

Sunt autem in hune meum usum omnino recens eol- 

lati eodiees Vaticani et Palatini (quinque), eodiees Marciani 

(duo), eodices Parisini (tres), Cod. Urbinas, Londinensis 

(Harleianus), Mutinensis, Laurentianus, Upsaliensis, Vindo- 

bonensis, Gorlieensis. In quo offieio adiutus sum, quod 

gratissimo animo profiteor, benevolentissima opera virorum 

in hae re versutissimorum Aldenhoven, Dziatzko, Graeven, 

Kruse, Mau, Müller-Strübing, Niese, Nils Nilén, C. Peter, 

E. Rohde, Studemund, Treu, Vitelli. 

Quos ego ipse iterato cursu contuli Venetiae, Mutinae, 

Florentiae, Romae, Parisiis, Upsalae, Vindobonae, non 

*; Quaestiones Lucianeae. Berolini 18$8. 
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nego summa me adsiduitate ae religione huic negotio va 

casse, sed tamen ita, ut in hae tanta lectionum multitudin: 

errorum me reum esse probe seiam. 

Optimum de omnibus Luciani codicibus eonspeetun 

exhibuit Paulus Vogt in dissertatione de Luciani libel 

lorum pristino ordine p. I. 1890, quam primam particu 

lam maxime dolendum est non esse hucusque secutas ess 

plures. 

Communis omnium fons etiamnum desideratur. Pri 

mum in codieibus locum obtinent: 

Cod. Vat. 87 — ὃ et Cod. Vat. 90 — ΓΤ) 

Cod. Mare. 434 — € et Cod. 436 — W***) 

Sequuntur Vindobonensis egregiae notae quamquam 

in minoribus libris quandoque dormitat et Laurentianus 

77 ^, de quo narravi in Rhein. Mus. 1881 p. 314—106. 

Aeque bonus est Mutinensis, sed temporum iniuria 

tam male habitus, ut aegre legatur. Hune autem tanta 

arte tamque singulari eura deseripsit Nils Nilén, ut is, si 

quisquam, idoneus iudieandus sit, qui quaestionem de fa- 

milis eodieum, si quae sunt certae, felieiter absolvat. 

Gorlieensis elegantissime seriptus qui olim omnibus 

praestare visus est, nune in paucis bonus in non paueis 

mendosissimus est. 

Reliqui omnes virtutibus et vitiis paene pares, ut alii 

ex aliis passim fontibus fluxisse videantur; neque sperare 

**) De Vat. 87 separatim exposui in Philologo 1892. 1. 

***) De Marc. 456 in Philolog. 1893. 1. 123. 
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lieet in iis eodieibus, qui nondum collati sunt, tantum prae- 

sidii repertum iri, ut iis non possimus earere. 

Quae eum ita sint, etiam posthae multo labore opus 

erit, ut Lueiani dignitas et splendor restituatur. Restat 

autem quod gravissimum est, ut de toto hoe opere quod 

Lueiani nomine inscriptum est reete iudicetur. Nam non 

omnes hos plus oetoginta libellos huie uni deberi, de non- 

nullis sine eontroversia iam nunc constat, de aliis non pau- 

eis adhue sub iudiee lis est. Verisimile est igitur, hane 

magnam indigestamque molem tamquam in litterarum sui 

temporis Hereulem in Lueianum eollatam, eiusque honori 

tributa fuisse cum deterioribus optima. 

Operae igitur pretium est, explieatis ordinum tempo- 

ribus diligenter investigare, quomodo et quando hoe eor- 

pus natum sit, monstrare diversa litterarum genera et 

argumenta, persequi linguae vieissitudines progressus 

regressus, inprimis Graeci et Romani quid inter se mutuati 

siní, quiequid ad religionem ad vitam et publieam et 

privatam pertinet aperire, unitisque his studiis aliquando, 

modernae, ut hoc novo Cassiodori voeabulo utar, Grae - 

eitatis thesaurum instaurare. 

Ser. Vratislaviae 

D. 1I. m. Septbr. à. MDCCOCXCIX. 

Julius Sommerbrodt. 
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ΔῚΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ 
H ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. 

—————— — ——— Reitz. 
.PpP 

191 1. ZEYZ. L4ÀÀ ἐπιτριβεῖεν ὅσοι τῶν φιλοσόφων 1 
7tagà μόνοις τὴν εὐδαιμονίαν φασὶν εἶναι τοῖς ϑεοῖς" el 

yov» ἤδεσαν ὅιτόσα τῶν ἀνϑρώπων ἕνεχα τιάσχομεν, οὐκ 
ἂν ἡμᾶς τοῦ νέκταρος ἢ τῆς ἀμβροσίας ἐμαχάριζον 'Our oq 
πειστεύσαντες ἀνδρὶ “τυφλῷ καὶ γόητι, μάχκαρας ἡμὰς xa- 
λοῦντι καὶ τὰ ἐν οὐρανῷ διηγουμένῳ, ὃς οὐδὲ τὰ ἐν τῇ 
yn καϑορᾶν ἐδύνατο. αὐτίκα γέ τοι ὁ μὲν Ἥλιος οὑτοσὶ 
ζευξάμενος τὸ ἅρμα πανήμερος τὸν οὐρανὸν περιπολεῖ 
σοῦρ ἐνδεδυκὼς καὶ τῶν ἀχτίένων ἀττοστέλβων, οὐδ᾽ ὅσου 

192 χνήσασϑαι τὸ οὖς, φασί, σχολὴν ἄγων" ἣν γάρ τι κἂν 
ὀλίγον ἐπιρρᾳϑυμήσας λάϑῃ, ἀφηνιάσαντες οἱ ἵπποι xal 
τῆς δδοῦ παρατρατιόμενοι κατέφλεξαν τὰ πάντα. ἡ Σε- 
λήνη δὲ ἄγρυπνος καὶ αὐτὴ περίεισι φαίνουσα τοῖς χω- 
μάζουσι καὶ τοῖς ἀωρὶ ἀττὸ τῶν δείτιυνων ἐπανιοῦσιν. ὃ 
ΑἽπόλλων τε αὖ “πολυπράγμονα τὴν τέχνην ἐτεανελόμενος 
ὀλίγου δεῖν τὰ ὦτα ἐκκεχώφωται σιρὸς τῶν ἐνοχλούντων 
κατὰ χρείαν τῆς μαντικῆς, καὶ ἄρτι μὲν αὐτῷ ἐν Δελφοῖς 
ἀναγκαῖον εἶναι, μετ᾽ ὀλίγον δὲ ἐς Κολοφῶνα ϑεῖ, xa- 
χκεῖϑεν ig Ξάνϑον μεταβαίνει καὶ δρομαῖος αὖϑις [ἐς τὴν 
Κλάρον, εἶτα] ἐς 4ἢλον ἢ ἐς Βραγχίδας, καὶ ὅλως ἔνϑα 
ἂν ἡ πρόμαντις τιιοῦσα τοῦ ἱεροῦ νάματος καὶ μασησα- 
μένη τῆς δάφνης καὶ τὸν τρίποδα διασεισαμένη κελεύσῃ 
παρεῖναι, ἄοχνον χρὴ αὐτίχα μάλα τιαρεστάναι ξυνεί- 
ροντα τοὺς χρησμοὺς ἢ οἴχεσϑαί οἱ τὴν δόξαν τῆς τέχνης. 

198 ἐῶ λέγειν δικόσα Emi ττείρᾳ τῆς μαντικῆς ἐπιτεχνῶνται 
Lucian ΠῚ. ἱ 
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3 - »ἤ , * , 23 ^ 3 ^ ὦ : er 

αὑτῷ ἀρνεξια χρέα xai χελώνας ἐς τὸ αὐτὸ ἕψοντες" στε 
j * * "" 32 5 » 3 - 3 - € * 

εἰ μὴ τὴν ῥῖνα ὀξὺς ἣν, xav ἀπῆλθεν αὑτοῦ ὃ “Ιυδὸς xa- 
ταγελῶν. ὃ μὲν yàg ᾿“Τσκληπιὸς ὑπὸ τῶν νοσούντων ἐν- 

, C «.- 1 ^ , 2 3 23 345 

οχλούμενος ὁρῇ τε δεινὰ ϑιγγάνει ve ἀηδέων ix ἀλλο- 
τρίῃσί τε ξυμφορῇσιν ἰδίας καρτιοῦται λύπας. τί γὰρ ἂν 
7 τοὺς ἀνέμους φυτουργοῦντας λέγοιμι καὶ παραττέμτεον- 
τας τὰ πλοῖα καὶ τοῖς λιχμῶσιν ἐπειτενέοντας, ἢ τὸν ὕπνον 

» 

ixi πάντας τιετόμενον, ἢ τὸν ὄνειρον μετὰ τοῦ ὕτενου 
διανυχτερεύοντα xol ὑποφητεύοντα αὐτῷ; πάντα γὰρ 
ταῦτα ὑπὸ φιλανϑρωπίας οἱ ϑεοὶ πονοῦσι τερὸς τὸν ἐτεὶ 
τῆς γῆς βίον ἕκαστος ξυντελοῦντες. 2. καίτοι τὰ μὲν τῶν 
3! . 2 ^ x 2 7 € [4 M * 

ἄλλων μέτρια" ἐγὼ δὲ αὑτὸς ὃ πάντων βασιλεὺς καὶ za- 
^ er * 2 L €t * , » vno ὁσας μὲν ἀηδίας ἀνέχομαι, ὅσα δὲ τεράγματα ἔχω 9 

χιρὸς τοσαύτας φροντίδας διῃρημένος" ᾧ πρῶτα μὲν τὰ 
τῶν ἄλλων ϑεῶν ἔργα ἐπιισχοττεῖν ἀναγχαῖον, ὅπόσοι τι 
ἡμῖν ξυνδιαπράττουσι τῆς ἀρχῆς, ὡς μὴ βλακεύωσιν ἐν 

2 - 3 - M , * 

αὑτοῖς, ἔπειτα δὲ καὶ αὑτῷ μυρία avra πράττειν xai 
σχεδὸν ἀνέφιχτα ὑττὸ λεπτότητος" οὐ γὰρ μόνον τὰ κε- 
φάλαια ταῦτα τῆς διοικήσεως, ὑετοὺς καὶ χαλάζας καὶ 

3 3 , x γενεύματα xal ἀστραπὰς αὐτὸς οἰχονομησάμενος xol δια- 
τάξας πέπαυμαι τῶν ἐπὶ μέρους φροντίδων ἀττηλλαγμέ- 

’ ^ * - - 3 "* 

γος, ἀλλὰ με δεῖ xol ταῦτα μὲν ᾽τοιεῖν, αποβλέτεειν δὲ 
χατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἁπανταχῆ xol τιάντα ἐπισκοτιεῖν 
ὥὕσττερ τὸν ἐν τῇ Νεμέᾳ βουχόλον, τοὺς χλέπτοντας, τοὺς 

ἐπτιορχοῦντας, τοὺς ϑύοντας, εἴ τις ἔσπεισε, πόϑεν ἢ 
* - » , 

xvica καὶ ὃ κατινὸς ἀνέρχεται, τίς νοσῶν ἢ πλέων &xa- 
λεσε, καὶ τὸ πάντων ἐπιπονώτατον, ὑφ᾽ ἕνα καιρὸν ἔν 
τε Ολυμτπτίᾳ τῇ ἑκατόμβῃ παρεῖναι xai ἐν Βαβυλῶνι τοὺς 
γεολεμοῦντας ἐπισκοεεῖν xai ἐν Γέταις χαλαζὰν καὶ ἐν 19 

» x» X1 1! €. - 

«ἰϑίοψιν εὐωχεῖσϑαι. τὸ δὲ μεμψέμοιρον οὐδὲ οὕτω δια- 
-- ς’ 2 ᾿ , € * » A 

φυγεῖν ῥάδιον, ἀλλὰ πολλακις oi uiv ἄλλοι ϑεοί τὲ xai 
LI € , ^ ; * 

ἀνέρες immoxogvOral εὐδουσι τεαννύχιοι, τὸν Δία δὲ ἐμὲ 
' LS A ^ * , 

ovx ἔχει νήδυμος Vrvog. ἣν yàg τι xal μικρὸν ἐπινυστα- 
se ) ^ * , 2 , - 

ἔωμεν, ἀληϑὴς εὐθὺς 0 Ἐπίχουρος, ἀτιρονοήτους ἡμᾶς 
, - M ^ , ΕἾ , 3 

aztopaívcy τῶν ii γῆς πραγμάτων, καὶ ὃ xívÓvvog ovx 
εἰχαταφρόνητος, εἰ ταῦτα οἱ ἄνϑρωττοι πιστεύουσιν 
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αὐτῷ, ἀλλ᾽ ἀστεφάνωτοι μὲν ἡμῖν οἱ ναοὶ ἔσονται, axví- 
σωτοι. δὲ αἱ ἀγυιαί, ἄσπονδοι δὲ [οἱ κρατῆρες, ψυχροὶ δὲ] 
οἱ βωμοί, καὶ ὅλως ἄϑυτα xai ἀχαλλιέρητα πάντα καὶ 

λιμὸς πολύς. τοιγαροῦν ὥσπερ οἱ κυβερνῆται ὑψηλὸς 
μόνος ἐπὶ τῆς πρύμνης ἕστηκα τὸ ττηδάλιον ἔχων ἐν ταῖν 
χεροῖν, xai οἱ μὲν [ἄλλοι] ἐπιβάται μεϑύοντες el τύχοι 
ἐγχαϑεύδουσιν, ἐγὼ δὲ ἄγρυπνος καὶ ἄσιτος ὑπὲρ ἁπιαν- 
των μερμηρίζω κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμὸν μόνῳ τῷ 
δεσπότης εἶναι δοκεῖν τετιμημένος. 3. wore ἡδέως ἂν 

196 ἐροίμην τοὺς φιλοσόφους, oi μόνους τοὺς ϑεοὺς εὐδαι- 

μονίζουσιν, ὁπότε καὶ σχολάζειν ἡμᾶς τῷ νέχταρι καὶ τῇ 
ἀμβροσίᾳ νομίζουσι μυρία ὅσα ἔχοντας πράγματα᾽ ἰδού 
γέ τοι ὑπ ἀσχολίας τοσαύτας ἑώλους δίκας φυλάττομεν 

ἀποχειμένας vr εὐρῶτος ἤδη καὶ ἀραχνέων διεφϑαρμέ- 
vag, καὶ μάλιστα ὅττόσαι τὰς ἐτειστήμας καὶ τέχνας πρὸς 
ἀνθϑρώτιους τινὰς ξυνέστησαν, πάνυ παλαιὰς ἐνίας av- 

TOY. οἱ δὲ κεχράγασιν ἁπιανταχόϑεν καὶ ἀγαναχτοῦσι 
καὶ τὴν δίκην ἐπιβοῶνται κἀμὲ τῆς βραδυτῆτος αἰτιῶών- 
ται, ἀγνοοῦντες ὡς οὐχ ὀλιγωρίᾳ τὰς κρίσεις ὑπερημέ- 
ρους ξυνέβη γενέσϑαι, ἀλλ᾽ ὑπτὸ τῆς εὐδαιμονίας, ἡ 
ξυνεῖναι ἡμᾶς ὑττολαμβάνουσι᾽ τοῦτο γὰρ τὴν ἀσχολίαν 
καλοῦσι. 

4, ΕΡΜΗΣ. Καὶ αὐτός, ὦ Ζεῦ, πολλὰ τοιαῦτα ἐπεὶ 
τῆς γῆς ἀχούσας δυσχεραινόντων λέγειν πρὸς σὲ ovx ἐτόλ- 
μων. ἐπεὶ δὲ σὺ τεερὶ τούτων τοὺς λόγους ἐνέβαλες, καὶ 
δὴ λέγω. τάντες ἀγαναχτοῦσι xal σχετλιάζουσιν, ὦ πά- 

τερ, καὶ ἐς τὸ φανερὸν μὲν οὐ τολμῶσι λέγειν, ὕποτον- 
ϑορύζουσι δὲ συγχεχυφότες αἰτιώμενοι τὸν χρόνον, ovg 
ἔδει πάλαι τὰ καϑ᾽ αὑτοὺς εἰδότας στέργειν ἕχαστον τοῖς 
δεδικασμένοις. 

791 ZEYZ. Tí οὖν, ὦ Ἑρμῆ, δοχεῖ; προτιϑέναι αὑτοῖς 

ἀγορὰν δικῶν, ἢ ϑέλεις ἐς νέωτα τταραγγειλώμεν; 
EPM. Οὐ μὲν οὖν, ἀλλὰ ἴδη τροϑώμεν. 
ZEYZ. Οὕτω ποίει" σὺ μὲν κήρυττε χαταπτάμενος 

ὅτε ἀγορὰ δικῶν ἔσται κατὰ τάδε, πάντας Ó7000L τὰς 
γραφὰς ἀπενηνόχασιν, ἥκειν τήμερον εἰς “ἄρειον “τάγον, 

1* 

»- 
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ἐχεῖ δὲ τὴν uiv Δίκην ἀποκληροῦν σφίσι τὰ δικαστήρια 
κατὰ λόγον τῶν τιμημάτων ἐξ ἁπάντων ᾿ϑηναίων. εἰ δέ 
τις ἄδικον οἴοιτο γεγενῆσϑαι τὴν χρίσιν, ἐξεῖναι ἐφέντι 
ἐπ ἐμὲ δικάζεσϑαι ἐξ ὑπαρχῆς, ὡς εἰ μηδὲ τὸ παράπαν 
ἐδεδίκαστο, σὺ δέ, ὦ ϑύγατερ, καϑεζομένη παρὰ τὰς 
σεμνὰς ϑεὰς ἀττοχλήρου τὰς δίκας καὶ ἐπισχόπει τοὺς 
δικάζοντας. 

δ 5. ΔΊΚΗ. vig ἐς τὴν γῆν, ἵν᾿ ἐξελαυνομένη πρὸς 
αὐτῶν δραπετεύω πάλιν ἐκ τοῦ βίου τὴν ᾿Αδικίαν ἐπιγε- 
λῶσαν ov φέρουσα; 

ΖΕΥΣ. Χρηστὰ ἐλπίζειν σε δεῖ πάντως γὰρ ἤδη 
γεεττείκασιν αὐτοὺς οἱ φιλόσοφοι σὲ τῆς ᾿Αδικίας ττροτε- 
μᾶν, xal μάλιστα ὃ τοῦ Σωφρονίσχου τὸ δίκαιον ὑὕπερ- 
ετεαινέσας καὶ ἀγαϑῶν τὸ μέγιστον ἀποφήνας. 

ΖΚ. Πάνυ γοῦν αὐτὸν ὃν φὴς ἐκεῖνον ὥνησαν oi 
σεερὶ ἐμοῦ λόγοι, ὃς παραδοϑεὶς τοῖς ἕνδεχα xal ἐς τὸ 

δεσμωτήριον ἐμπεσὼν ἔπιεν ἄϑλιος vot κωνείου, μηδὲ 
τὸν ἀλεχτρυόνα τῷ .4oxÀnmup ἀποδεδωχώς" παρὰ το- 
σοῦτον ὑττερέσχον οἱ κατήγοροι τἀναντία περὶ τῆς ᾿4δι- 
κίας φιλοσοφοῦντες. 

6 6. ZEYZ. Ξένα ἔτι τοῖς πολλοῖς τὰ τῆς φιλοσοφέας 

ἦν τότε, καὶ ὀλίγοι ἦσαν οἱ φιλοσοφοῦντες, ὥστε εἶκό- 
τως ἐς τὸν 'άνυτον xoi Πέλητον ἔρρεπε τὰ δικαστήρια" 
τὸ δὲ νῦν εἶναι οὐχ ὁρᾷς ὅσοι τρίβωνες καὶ βαχτηρίέαι 

xal “τῆραι; ἁπανταχοῦ σπτώγων βαϑὺς xal βιβλίον iv τῇ 
ἀριστερᾷ, καὶ πάντες ὑπὲρ σοῦ φιλοσοφοῦσι, μεστοὶ δὲ 
οἱ περίπατοι χατὰ ἴλας καὶ φάλαγγας ἀλλήλοις ἀπαντών- 
των, καὶ οὐδεὶς ὅστις οὐ τρόφιμος τῆς ἀρετῆς εἶναι δο- 

κεῖν βούλεται" πτολλοὶ γοῦν τὰς τέχνας ἀφέντες ἃς εἶχον 
τέως, ἐπὶ τὴν ττήραν ἄξαντες καὶ τὸ τριβώνιον, xol τὸ 
σῶμα πρὸς τὸν ἥλιον ἐς τὸ «Αἰϑιοπιχὸν ἐπιχράναντες αὖ- 
τοσχέδιοι φιλόσοφοι ἐκ σκυτοτόμων ἢ τεχτόνων περινο- 
στοῦσι σὲ χαὶ τὴν σὴν ἀρετὴν ἐπαινοῦντες. ὥστε χατὰ 
τὴν παροιμίαν, ϑᾶττον ἂν τις ἐν solo πεσὼν διαμάρ- 
τοι ξύλου ἢ ἔνϑα ἂν ἀπίδῃ ὃ ὀφϑαλμός, ἀπορήσει quAo- 79 
σόφου. 

-d 
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7. A4IK. Καὶ μὴν οὗτοί με, ὦ Ζεῦ, δεδίττονται πρὸς ἴ 
ἀλλήλους ἐρίζοντες καὶ ἀγνωμονοῦντες ἐν αὐτοῖς οἷς περὶ 
ἐμοῦ διεξέρχονται. φασὶ δὲ καὶ τοὺς σπελείστους αὐτῶν 
ἐν μὲν τοῖς λόγοις τεροσποιεῖσϑαί ue, ἐπὶ δὲ τῶν ττραγμά- 
τῶν μηδὲ τὸ παράπαν ἐς τὴν οἰχέαν τεταραδέχεσϑαι, ἀλλὰ 
δήλους εἶναι ἀποχλείσοντας, ἣν ἀφίκωμαέ ποτε αὐτοῖς 

ἐπεὶ τὰς ϑύρας' πάλαι γὰρ τὴν ᾿Αδικίαν τεροετιεξενῶσϑαι 
αὐτοῖς. 

ΖΕΥΣ. Οὐ πάντες, ὦ ϑύγατερ, μοχϑηροί εἰσιν" ixa- 
γὸν δέ, xav ἐνίοις τισὶ χρηστοῖς ἐντύχης. ἀλλ᾽ ἄπιτε ἤδη, 
ὡς xav ὀλίγαι τήμερον ἐχδικασϑῶσιν. 

8. EPM. Προΐωμεν, ὦ Δίκη, ταύτην εὐθὺ τοῦ Σου- 8 
νέου μιχρὸν ὑπτὸ τὸν Ὑμηττὸν ἐπὶ τὰ λαιὰ τῆς Πάρνη- 
Soc, ἔνϑα αἱ δύο ἐκεῖναι axgav σὺ γὰρ ἔοικας ἐχλελῆ- 
σϑαι πάλαι τὴν ὁδόν. ἀλλὰ ví δαχρύεις καὶ σχετλιάζεις; 
μὴ δέδιϑι" οὐκέϑ᾽ ὅμοια τὰ ἐν τῷ βίῳ τεϑνᾶσιν ἐχεῖνοι 
χεάντες οἱ Σχείρωνες xal Πιτυοχάμττται xoi Βουσίριδες 

800 καὶ Φαλάριδες, ovc ἐδεδίεις τότε, νυνὶ δὲ Σοφία καὶ dxa- 

δημία καὶ Στοὰ κατέχουσι πάντα xal πανταχοῦ σε ζητοῦσι 

καὶ περὶ σοῦ διαλέγονται χεχηνότες εἴ ποϑεν εἰς αὐτοὺς 
κατάσττοιο. 

AIK. Σὺ γοῦν μοι, ὦ Ἑρμῆ, τἀληϑὲς ἂν εἴποις 
μόνος, ἅτε ξυνὼν αὑτοῖς τὰ τιολλὰ xoi ξυνδιατρίβων ἔν 
τὲ γυμνασίοις καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ — xai ἀγοραῖος γὰρ εἶ 
καὶ ἐν ταῖς ἐχχλησίαις χηρύττεις --- ὁποῖοι γεγένηνται 
καὶ εἰ δυνατή μοι 7“ταρ᾽ αὐτοῖς ἡ μονή. 

. EPM. Νὴ ΔΙ᾽, ἀδιχοίην γὰρ ἂν πιρρὸς ἀδελφήν σε 
οὖσαν μὴ λέγων" οὐκ ὀλίγα γὰρ πρὸς φιλοσοφίας ὠφέ- 
ληνται οἱ ττολλοὶ αὐτιῦν᾽ καὶ γὰρ εἰ μηδὲν ἄλλο, αἰδοῖ 
γοῦν τοῦ σχήματος μετριώτερα διαμαρτάνουσι. τελὴν ἀλλὰ 
καὶ μοχϑηροῖς τισιν ἐντεύξῃ αὐτῶν --- χρὴ γάρ, οἶμαι, 

τἀληϑὴῆ λέγειν — ἐνίοις δὲ ἡμισόφοις καὶ ἡμιφαύλοις" 
ἐχτεὶ γὰρ αὑτοὺς μετέβαπττεν ἡ φιλοσοφία παραλαβοῦσα, 
ózt000L μὲν [ovv] ἐς χόρον ἔπιον τῆς βαφῆς, χρηστοὶ 
ἀκριβῶς ἀττετελέσϑησαν ἀμιγεῖς ἑτέρων χρωμάτων, καὶ 

χερός γε τὴν σὴν ὑττοδοχὴν οὗτοι ἑτοιμότατοι: ὅσοι δὲ 
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ὑπτὸ τοῦ πάλαι ῥύπου μὴ ἐς βάϑος παρεδέξαντο ὅτιόσον 
δευσοττοιὸν τοῦ φαρμάχου, τῶν μὲν ἄλλων ἀμείνους, ἀτε- 
λεῖς δὲ ὅμως xol μιξόλευχοι καὶ κατεστιγμένοι xal τεαρ- 301 

δαλωτοὶ τὴν χρόαν. εἰσὶ δ᾽ oi xol μόνον Ψαύσαντες 
ἔχτοσϑεν τοῦ λέβητος καὶ ἄχρῳ τῷ δαχτύλῳ ἐπιχρισάμε- 
γοι τῆς ἀσβόλου ἱκανῶς οἴονται καὶ οὗτοι μεταβεβάφϑαι. 
σοὶ μέντοι δῆλον ὅτι μετὰ τῶν ἀρίστων ἡ διατριβὴ ἔσται. 

9 9. ἀλλὰ μεταξὺ λόγων ἤδη τελησιάζομεν τῇ ᾿Αττιχῇ" ὥστε 
τὸ μὲν Σούνιον ἐν δεξιᾷ καταλίπωμεν, ἐς δὲ τὴν àxgó- 
πολιν ἀπονεύσωμεν ἤδη. καὶ ἐπείπερ χαταβεβήκαμεν, 
αὐτὴ μὲν ἐνταῦϑα που ἐπὶ τοῦ πάγου χάϑησο ἐς τὴν 
πνύχα ὁρῶσα καὶ περιμένουσα ἔστ᾽ ἂν κηρύξω τὰ παρὰ 
τοῦ Διός, ἐγὼ δὲ ἐς τὴν ἀχρόπολιν ἀναβὰς ῥᾷον οὕτως 
ἅπαντας éx τοῦ ἐπηχόου τεροσκαλέσομαι. 

AIK. Mi πρότερον ἀπέλθῃς, ὦ Ἑρμῆ, πρὶν εἰπεῖν 
ὅστις οὗτος ὃ προσιών ἐστιν, ὃ κερασφόρος, ὃ τὴν σύριγγα, 
ὃ λάσιος ἔχ τοῖν σκελοῖν. 

EPM. Τί φής; ἀγνοεῖς τὸν Πᾶνα, τῶν Διονύσου 
ϑεραπτόντων τὸν βαχχικώτατον; οὗτος ᾧχει μὲν τὸ mQó- 
σϑεν ἀνὰ τὸ Παρϑένιον, ὑπὸ δὲ τὸν Δάτιδος ἐπίπλουν 
καὶ τὴν ἹΠαραϑῶναδε τῶν βαρβάρων ἀπόβασιν ἧχεν ἄκλη- 
τος τοῖς ᾿4ϑηναίοις ξύμμαχος, καὶ τὸ ἀπ᾽ ἐκείνου τὸ ὑττὸ 
τῇ ἀχροπόλει σπήλαιον τοῦτο ἀπολαβόμενος olxei μικρὸν 
ὑπὲρ τοῦ Πελασγικοῦ ἐς τὸ μετοίκιον ξυντελῶν, καὶ νῦν ὡς 82 

τὸ εἰχὸς ἰδὼν ἡμᾶς ἐκ γειτόνων πρροσέρχεται δεξιωσόμενος. 
10 10. ΠΑ͂Ν. Χαίρετε, ὦ Ἑρμῆ καὶ Δίκη. 

AIK. Καὶ σύ γε, ὦ Πάν, μουσικώτατε xai πηδη- 
τικώτατε. Σατίρων ἁπάντων, ᾿ϑήνησι δὲ xal πολεμι- 
χώτατε. | 

ΠΑ͂Ν. Τίς δὲ ὑμᾶς, ὦ Ἑρμῆ, χρεία δεῦρ᾽ ἤγαγεν; 
EPM. Αὕτη σοι διηγήσεται τὰ πάντα᾽ ἐγὼ δὲ ini 

τὴν ἀχρόπολιν καὶ τὸ κήρυγμα. 
AIK. Ὁ Ζεύς, ὦ Πάν, κατέπεμψέ ue ἀποχληρώσου- 

σαν τὰς δίκας. σοὶ δὲ πῶς và iv ᾿ϑήναις ἔχει; 

ΠΑ͂Ν. Τὸ μὲν ὅλον οὐ κατ᾽ ἀξίαν πράττω, ἀλλὰ 

πολὺ καταδεέστερον τῆς ἐλτιίδος, xoi ταῦτα τηλικοῦτον 
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ἀτεωσάμενος χυδοιμὸν τὸν ἐκ τῶν βαρβάρων... ὅμως δὲ 
δὶς ἢ τρὶς τοῦ ἔτους ἀνιόντες ἐπειλεξάμενοι τράγον ἐνόρ- 

χην ϑύουσίέ uot ττολλῆς τῆς κινάβρας ἀττόζοντα, εἶτα εὐω- 
808 χοῦνται τὰ κρέα, ττοιησάμενοί με τῆς εὐφροσύνης μάρτυρα 

καὶ ψιλῷ τιμήσαντες τῷ χρότῳ᾽ ἀλλ᾽ ἔχει τινά μοι Ψψυχα- 
γωγίαν ὃ γέλως αὐτῶν xol ἡ zai. 

li. ZIK. Τὰ δ᾽ ἄλλα, ὦ Πάν, ἀμείνους τερὸς ἀρε- 1] 
τὴν ἐγένοντο ὑττὸ τῶν φιλοσόφων; 

ΠΑ͂Ν. Τίνας λέγεις τοὺς φιλοσόφους; &Q ἐχείνους 
τοὺς χατηφεῖς, τοὺς ξυνάμα πολλούς, τοὺς τὸ γένειον 

ὁμοίους ἐμοί, τοὺς λάλους; 

ZIK. Καὶ μάλα. 
ΠΑ͂Ν. Ovx olóa ὅλως 0 τι καὶ λέγουσιν οὐδὲ ξυνίη- 

μι τὴν σοφίαν αὐτῶν: ὄρειος γὰρ ἐγὼ καὶ τὰ χομψὰ 
ταῦτα ῥημάτια καὶ ἀστικὰ οὐ μεμάϑηκα, ὦ Δίκη. πόϑεν 
γὰρ ἐν ᾿Αρχαδίᾳ σοφιστὴς ἢ φιλόσοφος; uéyoP τοῦ mÀa- 
γίου αὐλοῦ καὶ τῆς σύριγγος ἐγὼ σοφός, τὰ δ᾽ ἄλλα ai- 
χεόλος καὶ χορευτὴς καὶ τιολεμιστής, ἣν δέη, πλὴν ἀλλὰ 
ἀκούω γε αὐτῶν ἀεὶ κεχραγότων καὶ ἀρετήν τινα xal 

804 ἐδέας xal φύσιν καὶ ἀσώματα διεξιόντων, ἄγνωστα ἐμοὶ 
καὶ ξένα ὀνόματα. xol τὰ πρῶτα μὲν εἰρηνικῶς ἐνάρχον- 
ται τῶν πρὸς ἀλλήλους λόγων, προϊούσης δὲ τῆς ξυνου- 

σίας ἐτειτείνουσι τὸ φϑέγμα μέχρι τερὸς τὸ ὄρϑιον, ὥστε 
ὑτεερδιατεινομένων xai ἅμα λέγειν ἐϑελόντων τό τε τιρό- 
σωτον ἐρυϑριᾷ καὶ ὃ τράχηλος οἰδεῖ καὶ αἱ φλέβες ἐξα- 
γίστανται ὥσττερ τῶν αὐλητῶν, ὅτιόταν ἐς στενὸν τὸν 
αὐλὸν ἐμτεινεῖν βιάζωνται. διαταράζαντες γοῦν τοὺς λό- 
γους καὶ τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐτεισχοττούμενον ξυγχέαντες ἀπτέρ- 
χονται λοιδορησάμενοι ἀλλήλοις οἱ ττολλοὶ τὸν ἱδρῶτα ἐκ 
τοῦ μετώπτου ἀγχῶνι ἀτεοξυόμενοι, καὶ οὗτος κρατεῖν ἔδοξεν 
ὃς ἂν μεγαλοφωνότερος αὐτῶν ἢ καὶ ϑρασύτερος χαὶ δια- 
λυομένων ἀτιέλϑῃ ὕστερος. τυλὴν ἀλλ᾽ ὃ γε λεὼς ὃ πτολὺς 
τεϑήτεασιν αὐτούς, καὶ μάλιστα ὁπόσους μηδὲν τῶν ἀναγ- 

οὐ χαιοτέρων ἀσχολεῖ, καὶ τιαρεστᾶσι πρὸς τὸ ϑράσος καὶ 
τὴν βοὴν κεκηλημένοι. ἐμοὶ μὲν οὖν ἀλαζόνες τινὲς. ἐδο- 
χουν ὑπὸ τούτων xal ἠνιώμην Él τῇ τοῦ πεύγωνος ὁμοιό- 
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τητι. εἰ δὲ xol δημωφελές τι ἐνῆν τῇ βοῇ αὐτῶν καί τί 
ἀγαθὸν ἐκ τῶν ῥημάτων ἐχείνων ἀνεφύετο αὐτοῖς, ovx 
ἂν εἰπεῖν ἔχοιμι. πλὴν ἀλλὰ εἴ γε δεῖ μηδὲν ὑπτοστειλά- 
μένον τἀληϑὲς διηγήσασϑαι --- οἰχῶ γὰρ ἐπὶ σκοπῆς, ὡς 

ὁρᾷς --- πολλοὺς αὐτῶν ἤδη πολλάκις ἐϑεασάμην τεερὶ 
δείλην ὀψίαν. .... 

19 12. Ζ1Κ. Ἐπίσχες, ὦ Πάν. οὐχ ὃ Ἑρμῆς σοι κηρύτ- 
τειν ἔδοξεν; 

ILAN. Πάνυ μὲν ov». 
EPM. '4xovere λεώ, ἀγορὰν δικῶν ἀγαϑῇ τύχῃ χα- 

ταστησώμεϑα τήμερον Ἐλαφηβολιῶνος ἑβδόμῃ ἱσταμένου. 
Óz000L γραφὰς ἀπήνεγκαν, ἥχειν ἐς ἼἌρειον πάγον, ἔνϑα 
ἡ «Πίκη ἀποχληρώσει τὰ δικαστήρια καὶ αὐτὴ τταρέσται 
τοῖς διχάζουσιν, οἱ δικασταὶ ἐξ ἅπαντων ᾿4“ϑηναίων, ὃ 
μισϑὸς τριώβολον ἕκαστης δίκης, ἀριϑμὸς τῶν δικαστῶν 86 
χατὰ λόγον τοῦ ἐγχλήματος. ὁπόσοι δὲ ἀποϑέμενοι γρα- 
φήν, πρὶν εἰσελθεῖν, àméSavo», xoi τούτους ὃ .diawóüg 
ἀναπεμψάτω. ἣν δέ τις ἄδικα δεδικάσϑαι οἴηται, ἐφέ- 
σιμον ἀγωνιεῖται τὴν δίχην᾽ ἡ δὲ ἔφεσις ἐπὶ τὸν Δία. 

ΠΑ͂Ν. Boftei τοῦ ϑορύβου, ἡλίκον, ὦ Δίκη, ἀνεβόη- 
σαν ὡς δὲ xal σπουδῇ ξυνϑέουσιν ἕλχοντες ἀλλήλους 

σερὸς τὸ ἄναντες εὐθὺ τοῦ ᾿4ρείου πάγου. xal ὃ Ἑρμῆς 
δὲ ἤδη πάρεστιν. ὥστε ὑμεῖς μὲν ἀμφὶ τὰς δίκας ἔχετε 
xai ἀποχληροῦτε xol διαχρίνετε ὥστεερ ὑμῖν νόμος, ἐγὼ 
δὲ imi τὸ σπήλαιον ἀπελϑὼν συρίξομαί τι μέλος τῶν 
ἐρωτικῶν, ᾧ τὴν Ἠχὼ εἴωϑα ἐτετικερτομεῖν᾽ ἀχροάσεων 
δὲ καὶ λόγων τῶν δικανιχῶν ἅλις ἔχει μοι ὁσημέραι τῶν 
ἐν ᾿Αρείῳ πάγῳ δικαζομένων ἀκούοντι. 

18 18. EPM. "4ye, ὦ 4n, προσκαλώμεν. 

AIK. Εὑ λέγεις. ἀϑρόοι γοῦν, ὡς δρᾷς, ξυνϑέουσι 
ϑορυβοῦντες ὥςτεερ oi σφῆκες πεεριβομβοῦντες τὴν ἄκραν. SU 

AOHN.AIO. Εἴληφά 06, ὠ κατάρατε. 
Id OX. Συκοφαντεῖς. 
LA. Ζώσεις ποτὲ ἤδη τὴν δίκην. 
«4.1... Ἐξελέγξω σε δεινὰ εἰργασμένον. 
A A. Ἐμοὶ πρώτῳ ἀποκλήρωσον. 
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44 d I. Ἕπου, μιαρέ, πιρὸς τὸ δικαστήριον. 
A4. Mri àyye με. 
ΔΚ. Olo9a ὃ δράσομεν, ὦ Ἑρμῆ; τὰς μὲν ἄλλας 

δίκας ἐς τὴν αὔριον ὑπερβαλώμεϑα, τήμερον δὲ κληρῶ- 
μὲν τὰς τοιαύτας, ὅτιόσαι τέχναις ἢ βίοις ἢ ἐπιστήμαις 

σερὸς ἄνδρας εἰσὶν ἐτηγγελμέναι. καί μοι ταύτας ἀνάδος 
τῶν γραφῷν. 

EPM. Πέϑη κατὰ τῆς ᾿Ακαδημίας ὑττὲρ Πολέμωνος 
ἀνδραποδισμοῦ. 

AIK. Ἑπτὰ κλήρωσον. 
EPM. 'H Στοὰ κατὰ τῆς Ἡδονῆς ἀδικίας, ὅτι τὸν 

ἐραστὴν αὐτῆς Διονύσιον ἀττεβουκόλησε. 
ZIK. Πέντε ἱχανοί. 
EPM. Περὶ ᾿Αριστίπτεου Τρυφὴ πρὸς ᾿Αρετήν. 

808 ΖΚ. Πέντε καὶ τούτοις διχασάτωσαν. 

EPM. ᾿Αργυραμοιβικὴ δρασμοῦ Διογένει. 
AIK. Τρεῖς ἀποκλήρου μόνους. 
EPM. Γραφικὴ κατὰ Πύρρωνος λειποταξίου. 
AIK. Ἐννέα κρινάτωσαν. 

14. EPM. Βούλει καὶ ταύτας ἀποχληρῶμεν, ὦ Δίκη, 14 
τὰς δύο, τὰς πρῴην ἀττενηνεγμένας κατὰ τοῦ ῥήτορος; 

AIK. Τὰς παλαιὰς πρότερον διανίσωμεν" αὗται δὲ 
ἐς ὕστερον ἐχδιχαστήσονται. 

EPM. Καὶ μὴν ὅμοιαί γε καὶ αὗται xol τὸ ἔγχλημα, 
εἰ καὶ μὴ παλαιόν, ἀλλὰ παραπλήσιον τοῖς προαποχε- 
χληρωμένοις " ὥστε ἐν τούτοις δικασϑῆναι ἄξιον. 

ATK. Ἔοικας, ὦ Ἑρμῆ, χαριξομένῳ τὴν δέησιν" ἀπο- 

κληρῶμεν δὲ ὅμως, εἰ δοκεῖ, πλὴν ἀλλὰ ταύτας μόνας" 

ἱκαναὶ yàg αἷ ἀτιοχεχληρωμέναι. δὸς τὰς γραφάς. 
EPM. Ῥητορικὴ κακώσεως πρὸς τὸν Σύρον" Διάλογος 

τῷ αὐτῷ ὕβρεως. 
AIK. Τίς δὲ οὗτός ἐστιν; οὐ γὰρ ἐγγέγρατιται τοἴνομα. 

809 EPM. Οὕτως ἀποκχλήρου, τῷ ῥήτορι τῷ Σύρῳ" χω- 
λύει γὰρ οὐδὲν καὶ ἄνευ τοῦ ὀνόματος. 

AIK. Ἰδού, καὶ τὰς ὑπερορίους ἤδη ᾿ϑήνησιν ἐν 
᾿Αρείῳ πάγῳ ἀποχληρώσομεν, ἃς ὑπὲρ τὸν Εὐφράτην 
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χαλῶς εἶχε δεδιχασϑαι. πλὴν ἀλλὰ χλήρου ἕνδεχα τοὺς 
αὐτοὺς ἑχατέρᾳ τῶν δικῶν. 

EPM. Ev ye, ὦ Δίκη, φείδῃ μὴ ττολὺ ἀναλίσχεσϑαι 
τὸ δικαστιχόν. 

15 15. ZIK. Οἱ πρῶτοι καϑιζέτωσαν τῇ ᾿Αἰχαδημίᾳ xai 
τῇ ᾿μέϑῃ" σὺ δὲ τὸ ὕδωρ ἔγχει. περοτέρα δὲ σὺ λέγε ἡ 
Mé91. τί σιγᾷ xal διανεύει; μάϑε, ὦ Ἑρμῆ, προσελϑών. 

EPM. Οὐ δύναμαι, φησί, τὸν ἀγῶνα εἰτεεῖν vzó τοῖ 
ἀχράτου τὴν γλῶτταν πεπεδημένη, μὴ καὶ γέλωτα ὄφλω 
ἐν τῷ δικαστηρίῳ. μόγις δὲ καὶ ἕστηκεν, ὡς δρᾷς. 

AIK. Οὐκοῦν συνήγορον ἀναβιβασάσϑω τῶν δεινῶν 
τούτων τινά" πολλοὶ yàg οἱ xav ixi τριωβόλῳ διαρραγῇ -- 
ναι ἕτοιμοι. 

EPM. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ εἷς ἐθελήσει ἔν ye τῷ φανερῷ 
συναγορεῦσαι έϑῃ" τιλὴν εὐγνώμονα ys ταῦτα ἔοικεν 510 
ἀξιοῦν. 

ΔΚ. Τὰ ποῖα; 
EPM. Ἢ ᾿Ακαδημία τερὸς ἀμφοτέρους ἀεὶ τεαρεσκεύα-- 

σται τοὺς λόγους καὶ τοῖτ᾽ ἀσκεῖ τἀναντία καλῶς δύνασ- 

SaL λέγειν. αὕτη τοίνυν, φησίν, ὑττὲρ ἐμοῦ πρότερον εἰ- 
cav, εἶτα ὕστερον vaio ἑαυτῆς ἐρεῖ. 

AIK. Καινὰ μὲν ταῦτα, εἰπὲ δὲ ὅμως, ὦ ᾿Ακαδημία, 
τὸν λόγον ἑκάτερον, ἐπεί σοι ῥᾷδιον. 

16 16. AK.44. ᾿Ακούετε, ὦ ἄνδρες δικασταί, πρότερα 
τὰ ὑπὲρ τῆς ᾿Πέϑης" ἐκείνης γὰρ τό γε νῦν δέον. ἠδίκη- 
ται δὲ ἡ ἀϑλία τὰ μέγιστα ὑπὸ τῆς ᾿Ακαδημίας ἐμοῦ, ἀν- 
δράττοδον ὃ μόνον εἶχεν εὔνουν xai πιστὸν αὐτῇ, μηδὲν 
αἰσχρὸν ὧν πιροστάξειεν οἰόμενον, ἀφαιρεϑεῖσα τὸν Πολέ- 
μωνα ἐκεῖνον, ὃς ue9' ἡμέραν ἐχώμαζε διὰ τῆς ἀγορᾶς 
μέσης ψαλτρίας ἔχων xal κατᾳδόμενος ἕωϑεν ἐς ἑσπέραν, 
μεϑύων ἀεὶ καὶ κραιπταλῶν xal τὴν χεφραλὴν τοῖς στε- 
φάνοις διηνϑισμένος. καὶ ταῦτα ὅτι ἀληϑῆ, μάρτυρες 
᾿ϑηναῖοι ἅπαντες, oi μηδὲ πώποτε νήφοντα Πολέμωνα 
ἰδόντες. ἐπεὶ δὲ ὃ καχοδαίμων ἐπὶ τὰς τῆς ““καδημίας 
ϑύρας ἐχώμασεν, ὥσπερ ἐτεὶ πιάντας εἰώϑει, ἀνδραποδισα- 
μένη αὑτὸν xal ἀπὸ τῶν χειρῶν τῆς ᾿έϑης ἁρπάσασα 
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511 μετὰ βίας xal τιρὸς αὑτὴν ἀπταγαγοῦσα ὑδροποτεῖν τε 
κατηγνάγχασε xal νήφειν μετεδίδαξε xoi τούς στεφάνους 
χεεριέστεασε xal δέον τείνειν καταχείμενον, ῥημάτια σχο- 
λιὰ καὶ δύστηνα xal πολλῆς φροντίδος ἀνάμεστα émaí- 
δευσεν' ὥστε ἀντὶ τοῦ τέως ἐπανϑοῦντος αὐτῷ ἐρυϑή- 
ματος ὠχρὸς ὃ ἄϑλιος xal ῥικνὸς τὸ σῶμα γεγένηται, xai 
τὰς ῳδὰς ἁπάσας ἀπομαϑὼν ἄσιτος ἐνίοτε καὶ διψαλέος 
ἐς μέσην ἑσπέραν κάϑηται ληρῶν ὅποῖα τεολλὰ ἡ ̓4καδη- 
μέα ἐγὼ ληρεῖν διδάσκω. τὸ δὲ μέγιστον, ὅτι καὶ λοιδο- 
ρεῖται τῇ Μέϑῃ πρὸς ἐμοῦ ἐπαρϑεὶς καὶ μυρία xaxa διεξ- 
ἔρχεται ττερὶ αὐτῆς. εἴρηται σχεδὸν τὰ ὑπὲρ τῆς 1έ- 
ϑης. ἤδη καὶ ὑττὲρ ἐμαυτῆς ἐρώ, καὶ τὸ ἀττὸ τούτου ἐμοὶ 
ῥὁευσάτω. 

AIK. Τί ἄρα πρὸς ταῦτα ἐρεῖ; πλὴν ἀλλ᾽ ἔγχει τὸ 
tcov ἐν τῶ μέρει. 

17. 4ἍΚΑ4. Οὑτωσὶ μὲν ἀχοῦσαι τεάνυ εὔλογα, ὦ 
ἄνδρες δικασταί, ἡ ξυνήγορος εἴρηκεν ὑπὲρ τῆς MéSuc, 
εἰ δὲ κἀμοῦ μετ᾽ εὐνοίας ἀχούσαιτε, εἴσεσϑε ὡς οὐδὲν 
αὐτὴν ἠδίκηχα᾽ τὸν γὰρ Πολέμωνα τοῦτον, Ov φησιν 
ἑαυτῆς οἰκέτην εἶναι, πεφυκότα οὐ φαίλως οὐδὲ κατὰ 
τὴν Πέϑην, ἀλλ᾽ oixsiov ἐμοὶ xai τὴν φύσιν ὅμοιον, 

812 χεροαρτιάσασα νέον ἔτι καὶ ἁτταλὸν ὄντα ξυναγωνιζομένης 
τῆς Ἡδονῆς, ἥττερ αὐτῇ τὰ “τολλὰ συνυπουργεῖ, διέφϑειρε 
τὸν ἄϑλιον τοῖς κώμοις καὶ ταῖς ἑταίραις τταρασχοῦσα Ex- 
ὅοτον, ὡς μηδὲ μιχρὸν αὐτῷ τῆς αἰδοῦς ὑτιολείτεεσθϑαι" 
καὶ ἃ γε ὑπὲρ ἑαυτῆς λέγεσϑαι μικρὸν ἔμτεροσϑεν qo, 
ταῦτα ὑττὲρ ἐμοῦ μᾶλλον εἰρῆσϑαι νομίσατε" segue, γὰρ 
ὃ καχοδαίμων ἕωϑεν ἐστεφανωμένος χραιτταλῶν διὰ τῆς 
ἀγορᾶς μέσης, καταυλούμενος, οὐδέττοτε νήφων, χωμά- 
ζων ἐπὶ πάντας, ὕβρις τῶν σερογόνων καὶ τῆς ττόλεως 

ὅλης καὶ γέλως τοῖς ξένοις" el μέντοι ye τεαρ᾽ ἐμὲ ἧχεν, 
ἐγὼ μὲν ἔτυχον, ὥσπερ εἴωϑα ποιεῖν, avamenvauévov 
τῶν ϑυρῶν τιρὸς τοὺς παρόντας τῶν ἑταίρων λόγους τι- 
γὰς τιερὶ ἀρετῆς καὶ σωφροσύνης διεξιοῦσα᾽ ὃ δὲ μετὰ 
τοῦ αὐλοῦ καὶ τῶν στεφάνων ἐπιστὰς τὰ μὲν τερῶτα ἐβόα 
xal ξυγχεῖν ἡμῶν ἐπειρᾶτο τὴν ξυνουσίαν ἐπιταράξας τῇ 
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βοῇ" ἐπεὶ δὲ οὐδὲν ἡμεῖς ἐστεφροντίχειμεν αὐτοῦ, κατ᾽ 
ὀλίγον — οὐ γὰρ τέλεον ἦν διάβροχος τῇ ᾿μέϑῃ — ἀνέ- 
γηφὲ χερὸς τοὺς λόγους καὶ ἀφῃρεῖτο τοὺς στεφάνους 813 

xci τὴν αὐλητρίδα κατεσιώπα καὶ ἐπὶ τῇ πορφυρίδι ἡσχύ- 
γετο, καὶ ὥσπερ ἐξ ὕπνου βαϑέος ἀνεγρόμενος ἑαυτόν 
τε ἑώρα ὕπως διέκειτο καὶ τοῦ πάλαι βίου κατεγίγνωσχε, 
χαὶ τὸ μὲν ἐρύϑημα τὸ ix τῆς μέϑης ἀπήνϑει καὶ ἤφα- 
γίζετο, ἡρυϑρία δὲ καὶ αἰδοῖ τῶν δρωμένων, καὶ τέλος 
ἀποδρὰς ὥσπερ εἶχεν ηὐτομόλησε mag ἐμέ, οὔτ᾽ ἐπικα- 
λεσαμένης οὔτε βιασαμένης, ὡς αὐτή φησιν. ἐμοῦ, ἀλλ᾽ 

ἑχὼν αὐτὸς ἀμείνω ταῦτα εἶναι ὑπολαμβάνων. καί μοι 
ἤδη κάλει αὐτόν, ὅπως καταμάϑητε ὃν τρῦπον διάκει- 
ται τιρὸς ἐμοῦ. τοῦτον, ὦ ἄνδρες δικασταί, παραλαβοῦσα 
γελοίως ἔχοντα xal μήτε φωνὴν ἀφιέναι μήτε ἑστάναι 
ὑτεὸ τοῦ ἀκράτου δυνάμενον ὑπέστρεψα καὶ ἀνένηψα xai 
ἀντὶ ἀνδρατιόδου κόσμιον ἄνδρα καὶ σώφρονα xal 7τολλοῦ 
ἄξιον τοῖς Ἕλλησιν ἀπέδειξα" καί μοι αὐτός τε χάριν 
οἶδεν ἐπὶ τούτοις καὶ οἱ τεροσήχοντες ὑττὲρ αὐτοῦ. εἴρηκα᾽ 814 
ὑμεῖς δὲ ἤδη σχοπεῖτε τιοτέρᾳ ἡμῶν ἄμεινον [ἦν] αὐτῷ 
συνεῖγαι. 

18 18. EPM. "Aye δή, μὴ μέλλετε, ψηφοφορήσατε [ἀνά- 
στητε]" xol ἄλλοις χρὴ δικάζειν. 

AIK. Πάσαις ἡ ̓ Ακαδημία κρατεῖ πλὴν μιᾶς. 
EPM. Παράδοξον οὐδέν, εἶναί τινα καὶ τῇ ᾿έϑῃ 

19 τιϑέμενον. 19. χαϑίσατε οἱ τῇ Στοᾷ πρὸς τὴν Ἡδονὴν 
λαχόντες χερὶ τοῦ ἐραστοῦ δικάζειν" ἐγχέχυται τὸ ὕδωρ. 
ἣ κατάγραφος [ἡ τὰ ποικίλα) σὺ ἤδη λέγε. 

20 20. XTO.4. Ovx ἀγνοῶ μέν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὡς 
πρὸς εὐτιροσωτιόν μοι τὴν ἀντίδικον ὃ λόγος ἔσται, ἀλλὰ 
xal ὑμῶν τοὺς ττολλοὺς δρῶ πρὸς μὲν ἐχείνην ἀπιοβλέ- 

ποντας καὶ μειδιῶντας πρὸς αὐτήν, ἐμοῦ δὲ καταφρο- 
γοῦντας, ὅτι ἐν χρῷ κέκαρμαι xal ἀρρενωπὸν βλέτεω xai 
σχυϑρωπτὴ δοχῶ ὅμως δέ, ἣν ἐθελήσητε ἀκοῦσαί μου 
λεγούσης, ϑαρρῶ πολὺ δικαιότερα ταύτης ἐρεῖν. τοῦτο 
γάρ voL καὶ τὸ παρὸν ἔγχλημά ἐστιν, ὅτι οὕτως ἕταιρι- 
χῶς ἐνεσχευασμένη τῷ ἐπαγωγῷ τῆς ὄψεως ἐραστὴν ἐμὸν 815 
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ἄνδρα τότε σώφρονα τὸν Δινούσιον φεναχίσασα τιρὸς 
ἑαυτὴν τιεριέσπασε, καὶ ἥν γε οἱ πρὸ ὑμῶν δίχην ἐδίκα- 
σαν τῇ «Αχαδημίᾳ xol τῇ Μέϑῃ, ἀδελφὴ τῆς παρούσης 
δίκης ἐστίν" ἐξετάζεται γὰρ ἐν τῷ παρόντι πότερον yoí- 
ρων δίκην κάτω νενευχότας ἡδομένους χρὴ βιοῦν μηδὲν 
σεμνὸν [οὐδὲ μεγαλόφρον] ἐννοοῦντας ἢ ἐν δευτέρῳ τοῦ 
καλῶς ἔχοντος ἡγησαμένους τὸ τερτενὸν ἐλευϑέρους ἐλευ- 
ϑέρως φιλοσοφεῖν, μήτε τὸ ἀλγεινὸν ὡς ἄμαχον δεδιό- 
τας μήτε τὸ ἡδὺ ἀνδραποδωδῶς προαιρουμένους καὶ τὴν 
εὐδαιμονίαν ζητοῦντας ἐν τῷ μέλιτι καὶ ταῖς ἰσχάσι. τοι- 
avra γὰρ αὕτη δελέατα τοῖς ἀνοήτοις προτείνουσα xoi 
μορμολυττομένη τῷ πόνῳ προσάγεται αὐτῶν τοὺς πολ- 
λούς, ἐν οἷς καὶ τὸν δείλαιον ἐχεῖνον ἀφηνιάσαι ἡμῶν 
ἐποίησε γοσοῦντα τηρήσασα᾽ οὐ γὰρ ἂν ὑγιαίνων ποτὲ 
προσήκατο τοὺς παρὰ ταύτης λόγους. καέτοι τί ἂν ἔγωγε 
ἀγαναχτοίην xac αὐτῆς, ozov μηδὲ τῶν Seo» φείδεται, 
ἀλλὰ τὴν ἐπιμέλειαν αὐτῶν διαβάλλει; ὥστε εἰ σωφρο- 

816 νεῖτε, καὶ ἀσεβείας av δίχην λάβοιτε παρ᾽ αὐτῆς. ἀχούω 
δὲ ἔγωγε ὡς οὐδὲ αὐτὴ :ταρεσχεύασται ποιήσασϑαι τοὺς 
λόγους, ἀλλὰ τὸν Ἐπίχουρον ἀναβιβάσεται συναγορεύ- 
σοντα" οὕτως ἐντρυφᾷ τῷ δικαστηρίῳ. σελὴν ἀλλ᾽ ἐχεῖνό 
yt αὐτὴν ἐρωτᾶτε, οἵους ἂν οἴεται γενέσϑαι τὸν 'Hoa- 
χλέα xal τὸν ὑμέτερον Θησέα, εἶ πτεισϑέντες τῇ ἡδονῇ 
ἔφυγον τοὺς ττόνους᾽" οὐδὲν γὰρ ἂν ἐκώλυε μεστὴν ἀδι- 
xíag εἶναι τὴν γῆν, ἐκείνων μὴ πονησάντων. ταῦτα ti- 
στον οὐ πάνυ τοῖς μακροῖς τῶν λόγων χαίρουσα. εἰ δέ γε 
ἐθελήσειε: χατὰ μιχρὸν ἀποχρίνασϑαί μοι συνερωτωμένῃ, 

τάχιστα ἂν γνωσϑείη τὸ μηδὲν οὖσα. σπελὴν ἀλλὰ 0 ὑμεῖς γε 
τοῦ ὕρχου μνημονεύσαντες ψηφίσασϑε ἤδη τὰ εὔορκα μὴ 
πιστεύσαντες Ἐπιχούρῳ λέγοντε μηδὲν ἐπισχοτεεῖν τῶν 
cog ἡμῖν γιγνομένων τοὺς ϑεούς. 

EPM. ἹΙΜετάστηϑι. ὃ Ἐπίχουρος ὑπὲρ τῆς 'Hóo- 
νῆς λέγε. 

817 21. ἘΠΙΚΟΥΡΟΣ. Οὐ μακρά, ὦ ἄνδρες δικασταί, 21 
πρὸς ὑμᾶς ἐρῶ" δεῖ γὰρ οὐδὲ πολλῶν μοι τῶν λόγων. 
ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἐπῳδαῖς τισιν ἢ φαρμάχοις ὅν φησιν ἑαυτῆς 
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ἐραστὴν ἡ Στοὰ τὸν ΔΙιονίσιον xoarQvayxace ταύτης μὲν 
ἀπιεέχεσϑαι, πρὸς ἑαυτὴν δὲ ἀποβλέτεειν 9 Ἡδονή, φαρ- 
μαχὶς ἂν εἰκότως ἔδοξε καὶ ἀδιχεῖν ἐχέχριτο ἐπὶ τοὺς ἀλ- 

λοτρίους ἐραστὰς μαγγανεύουσα. εἰ δέ τις ἐλεύϑερος, ἐν 
ἐλευϑέρᾳ τῇ πόλει, μὴ ἀπαγορευόντων τῶν νόμων, τὴν 
παρὰ ταύτης ἀηδίαν μυσαχϑεὶς καὶ ἣν φησιν ἐπὶ κεφα- 
λαίῳ τῶν πόνων τὴν εὐδαιμονέαν παραγίγνεσϑαι λῆρον 
οἰηϑεὶς τοὺς μὲν ἀγκύλους ἐκείνους λόγους καὶ λαβυρίν- 
ϑοις ὁμοίους ἀπέφυγε, τερὸς δὲ τὴν ἡδονὴν ἄσμενος ἐδρα- 
γεέτευσεν ὥσπερ δεσμά τινα διαχόψας τὰς τῶν λόγων 
πλέχτανας, ἀνθρώπινα xci οὐ βλακώδη φρονήσας xai 
τὸν μὲν zóvo», Ὅπερ ἐστί, πονηρόν, ἡδεῖαν δὲ τὴν ἧδο- 
γὴν οἰηϑείς, ἀττοχλείειν ἐχρῆν αὐτὸν ὥσπερ ix ναυαγίου 815 
λιμένι προσνέοντα xai γαλήνης ἐπιϑυμοῦντα συνωϑοῦν- 
τας ἐπὶ κεφαλὴν ἐς τὸν σπτόνον καὶ ἔκδοτον τὸν ἄϑλιον 
γαρέχειν ταῖς ἀπορίαις, καὶ ταῦτα ὠσττερ ἱκέτην ἐτεὶ τὸν 

τοῦ ἐλέου βωμὸν ἐττὶ τὴν ἡδονὴν καταφυγόντα, ἵνα τὴν 
πολυϑρύλητον δηλαδὴ ἀρετὴν ii τὸ ὄρϑιον ἱδρῶτι πολ- 
^ - 2 1 »! 3 ) ct , - 3 AQ ἀνελθὼν ἴδῃ κατα δὲ 0Aov πονήσας τοῦ βίου tvOat- 
μονήσῃ μετὰ τὸν βίον; καίτοι τίς ἂν χριτὴς δικαιότερος 519 
δόξειεν αὐτοῦ ἐκείνου, ὃς τὰ παρὰ τῆς Στοὰς εἴδώς, εἰ 
καί τις ἄλλος, καὶ μόνον τέως τὸ καλὸν ἀγαϑὸν οἰόμε- 
γος εἶναι, μεταμαϑὼν ὡς καχὸν ὃ πόνος ἦν, τὸ βέλτιον 
ἐξ ἀμφοῖν δοχιμνάσας εἵλετο; ἑώρα γάρ, οἶμαι, τούτους 
χεερὶ τοῦ χαρτερεῖν xal ἀνέχεσθαι τοὺς stóvovo ττολλὰ 
διεξιόντας, ἰδίᾳ δὲ τὴν Ἡδονὴν ϑερατεεύοντας, καὶ uéyor 82 
μὲν τοῦ λόγου νεανιευομένους, οἴχοι δὲ κατὰ τοὺς τῆς 
Ἡδονῆς νόμους βιοῦντας, αἰσχυνομένους μὲν εἰ φανοῦν- 
ται χαλῶντες τοῦ τόνου xal τιροδιδόντες τὸ δόγμα, s&- 
πονϑότας δὲ ἀϑλίους τὸ τοῦ Ταντάλου, καὶ ἔνϑα ἂν λή- 

σειν καὶ ἀσφαλῶς :τιαρανομήσειν ἐλτείσωσι, χανδὸν ἐμπι- 
γελαμένους τοῦ ἡδέος. εἰ γοῦν τις αὐτοῖς τὸν τοῦ Γύγου 
δακτύλιον ἔδωχεν, ὡς “τεριϑεμένους μὴ ὁρᾶσϑαι, ἢ τὴν 
τοῦ .Αϊδος χυνῆν, εὖ οἶδ᾽ ὅτε μαχρὰ χαίρειν τοῖς πόνοις 
φράσαντες ii τὴν Ἡδονὴν ὠϑοῦντο ἂν xoi ἐμιμοῦντο 
ἅπαντες τὸν “Πονύσιον, ὃς μέχρι μὲν τῆς νόσου ἤλπιζεν 
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ὠφελήσειν vL αὐτὸν τοὺς περὶ τῆς καρτερίας λόγους" ἐπεὶ 
δὲ ἤλγησε xal ἐνόσησε καὶ ὃ πόνος ἀληϑέστερος αὐτοῦ 
χαϑίχετο, ἰδὼν τὸ σῶμα τὸ ἑαυτοῦ ἀντιφιλοσοφοῦν τῇ 
Στοᾷ xai τἀναντέα δογματίζον αὐτῷ μᾶλλον ἢ τούτοις 
ἐχείστευσε καὶ ἔγνω ἄνϑρωπος ὧν xai ἀγϑρώπου σῶμα 
ἔχων, καὶ διετέλεσεν οὐχ ὡς ἀνδριάντι αὐτῷ χρώμενος 
εἰδὼς ὅτι, ὃς ἂν ἄλλως λέγῃ καὶ ἡδονῆς χατηγορῇ, 

λόγοισι χαίρει, τὸν δὲ νοῦν ἐχεῖσ᾽ ἔχει. 
εἴρηκα" ὑμεῖς δὲ ἐπὶ τούτοις Ψηφοφορήσατε. 

22. NTO.A4. Πηδαμῶς, ἀλλὰ ὀλίγα μοι συνερωτῆσαι 33 
ἐχειτρέψατε. 

EIIIK. Ἐρώτησον" ἀποχρινοῦμαι γάρ. 
ΣΤΟΑ͂. Κακὸν ἡγῇ τὸν móvov; 
EIIIK. Ναί. 

ΣΤΟΑ͂. Τὴν ἡδονὴν δὲ ἀγαϑόν; 
ἘΠΙΚ. Πάνυ μὲν ovy. 

ΣΤΟΑ͂. Τί δέ; οἶσϑα τί διάφορον καὶ ἀδιάφορον 
χαὶ τεροηγμένον xal ἀττοπιροηγμένον; 

ἘΠΙΚ. Μάλιστα. 
EPM. Οὔ φασιν, ὦ Στοά, συνιέναι οἱ δικασταὶ τὰ 

δισύλλαβα ταῦτα ἐρωτήματα᾽ ὥστε ἡσυχίαν ἄγετε. ψη- 
φοφορήσουσι yag. 

ΣΤΟΑ͂. Καὶ μὴν ἐκράτησα ἄν, εἰ συνηρώτησα ἐν τῷ 
τρίτῳ τῶν ἀνατιοδείχτων σχήματι. 

AIK. Τίς ὑπερέσχεν; 

EPM. Πάσαις ἡ ' Ηδονή. 
ΣΤΟΑ͂. Ἐφίημι ἐπὶ τὸν Δία. 

AIK. Τύχῃ τῇ ἀγαϑῇ. σὺ δὲ ἄλλους κάλει. 

23. EPM. Περὶ ᾿Αριστίτεττου ᾿ρετὴ καὶ Τρυφή, καὶ 98 
᾿Αρίστιτιτεος δὲ αὐτὸς παρέστω. 

Α͂ΡΕΤΗ. Προτέραν ἐμὲ χρὴ τὴν ᾿Αρετὴν λέγειν" 
ἐμὸς γάρ ἐστιν ᾿Αρίστιτιτετος, ὡς δηλοῦσιν οἱ λόγοι καὶ 
τὰ ἔργα. 

TPYOH. Οὐ uiv οὖν, ἀλλ᾽ ἐμὲ τὴν Τρυφήν" ἐμὸς 

γὰρ ὃ ἀνήρ, ὡς ἔστιν δρᾶν azó τῶν στεφάνων xal τῆς 
ztopgvoíOog καὶ τῶν μύρων. 
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AIK. "Μὴ φιλονειχεῖτε" ὑπερχείσεται γὰρ καὶ αὕτῃ 822 

ἡ δίκη ἔστ᾽ ἂν ὃ Ζεὺς δικάσῃ περὶ τοῦ “ιονυσίου" παρα- 
πελήσιον γάρ τι xal τοῦτο ἔοικεν εἶναι. ὡστ᾽ ἐὰν μὲν ἡ 
Ἡδονὴ κρατήσῃ, καὶ τὸν ᾿Αρίστιτιττον ἕξει ἡ Τρυφή" νι- 
χώσης δὲ τῆς Στοᾶς, καὶ οὗτος ἔσται τῆς .doevüg κεχρι- 
μένος. ὥστε ἄλλοι παρέστωσαν. τὸ δεῖνα μέντοι, μὴ 
λαμβανέτωσαν οὗτοι τὸ δικαστικόν᾽ ἀδίκαστος γὰρ ἡ δίχη 
μεμένηχεν αὐτοῖς. 

EPM. ἹΜΠάτην οὖν ἀνεληλυϑότες ὦσι γέροντες ἄνδρες 
οὕτω μαχρὰν τὴν ἀνάβασιν; 

41Κ. Ἱκανόν, εἰ τριτημόριον λάβοιεν. ἄπιτε, μὴ 
ἀγαναχτεῖτε, αὖϑις δικάσετε. 

24 24. EPM. Διογένη Σινωπέα παρεῖναι καιρός, καὶ σὺ 
ἡ ̓ Αργυραμοιβικὴ λέγε. 

4ΠΟΓΕΝΗΣ. Καὶ μὴν &v ye μὴ παύσηται ἐνοχλοῦσα, 
v0 ix], οὐκέτι δρασμοῦ δικασεταί μοι, ἀλλὰ πολλῶν 
καὶ βαϑέων τραυμάτων᾽ ἐγὼ γὰρ αὐτίκα μάλα πατάξω 
τῷ ξύλῳ. 

AIK. Τί τοῦτο; πέφευγεν ἡ ̓ Αργυραμοιβική, ὃ δὲ 
διώκει ἐπηρμένος τὸ βάκτρον. οὐ μέτριόν τι καχὸν ἡ 
ἀϑλία ἔοικε λήψεσϑαι. τὸν Πύρρωνα κήρυττε. 

26 25. EPM. ᾿Αλλὰ ἡ μὲν Γραφικὴ πάρεστιν, ὠ xn, 818 
ὃ Πύρρων δὲ οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἀνελήλυϑε, καὶ ἐῴκει τοῦτο 
σράξειν. (T) 

AIK. Διὰ τί, ὦ Ἑρμῆ; 
EPM. Ὅτι οὐδὲν ἡγεῖται χριτήριον ἀληϑὲς εἶναι. 
AIK. Τοιγαροῦν ἐρήμην αὐτοῦ καταδικασάτωσαν. 

τὸν λογογράφον ἤδη καλει τὸν Σύρον" καίτοι πρῴην 
ἀπηνέχϑησαν xav! αὐτοῦ αἱ γραφαί, καὶ οὐδὲν ἤτστειγεν 
ἤδη κεχρέσϑαι. πλὴν ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἔδοξε, ττροτέραν εἰς ἄγαγε 
τῆς Ῥητορικῆς τὴν δίκην. βαβαῖ, ὅσοι συνεληλύϑασιν 
ἐπὶ τὴν ἀχρόασιν. 

EPM. Εἰκότως, ὦ Δίκη" τό ve γὰρ μὴ ἕωλον εἶναι 
τὴν χρίσιν, ἀλλὰ καινὴν [καὶ ξένην], χϑές, ὥσπερ ἔφης, 
ἐχπτηγγελμένην, καὶ τὸ ἐλπείζειν ἀχούσεσϑαι Ῥητορικῦς μὲν 
χαὶ Διαλόγου ἐν τῷ μέρει κατηγορούντων, ἀπολογουμένου 
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δὲ πρὸς ἀμφοτέρους τοῦ Σύρου, τοῦτο πολλοὺς ἐπήγαγε 
τῷ δικαστηρίῳ. σπλὴν ἀλλὰ ἄρξαι ποτέ, ὦ Ῥητοριχή, 
τῶν λόγων. 

26. PHTOPIKH. Πρῶτον μέν, o ἄνδρες “᾿ϑηναῖοι, 26 
τοῖς ϑεοῖς εὔχομαι πᾶσι xal πάσαις, ὅσην εὔνοιαν ἔχουσα 

8,4 διατελῶ τῇ τε πόλει καὶ πᾶσιν ὑμῖν, τοσαύτην ὑπάρξαι 
μοι παρ᾽ ὑμῶν ἐς τουτονὶ τὸν ἀγῶνα, ἔπειϑ᾽ ὅπερ ἐστὶ 
μάλιστα δίχαιον, τοῦτο τταραστῆσαι τοὺς ϑεοὺς ὑμῖν, 
τὸν μὲν ἀντίδιχον σιωπᾶν χελεύειν, ἐμὲ δέ, ὡς τεροήρη- 
μαι καὶ βεβούλημαι, τὴν κατηγορίαν ἐᾶσαι ποιήσασϑαι. 
οὐχὶ δὲ ταὐτὰ τεαρίσταταί μοι γιγνώσκειν, ὅταν τε ἐς ἃ 
πέπονθα ἀποβλέψω καὶ ὅταν ἐς τοὺς λόγους ovg ἀχούω" 

τοὺς μὲν γὰρ λόγους ὡς ὁμοιοτάτους τοῖς ἐμοῖς ovg αὖ- 
τὸς ἐρεῖ πρὸς ὑμᾶς, τὰ δὲ πράγματα ἐς τοῦτο τεροήκοντα 
ὄψεσθε, ὡστε ὅπως μὴ χεῖρόν τι πείσομαι τερὸς αὐτοῦ 
σκέψασθαι δέον. ἀλλὰ γὰρ ἵνα μὴ μακρὰ προοιμιάζω- 
μαι, τοῦ ὕδατος πάλαι εἰκῆ δέοντος, ἄρξομαι τῆς κατη- 
γορίας. 

21. Ἐγὼ γάρ, ὦ ἄνδρες δικασταί, τουτονὶ κομιδῇ $1 27 
μειράχιον ὄντα, βάρβαρον ἔτι τὴν φωνὴν xai μονονουχὶ 

κάνδυν ἐνδεδυχόύότα ig vOv ᾿Αἰσσύριον τρόπον, τεερὶ τὴν 
"Iuvíay εὑροῦσα πλαζόμενον ἔτι xal 0 τι χρήσαιτο ἑαυτῷ 
ovx εἰδότα παραλαβοῦσα ἐπταίδευσα" καὶ ἐπεὶ ἐδόκει μοι 

825 εὐμαϑὴς εἶναι καὶ ἀτενὲς δρᾶν εἰς ἐμέ --- ὑπέπτησσέ τε 
γὰρ ἔτι τότε χαὶ ἐθεράπευε καὶ μόνην ἐθαύμαζεν — ἀπο- 

λιτεοῦσα τοὺς ἄλλους ὁπόσοι ἐμνηστεύοντό με πλούσιοι 

καὶ xaÀol xai λαμπροὶ τὰ προγονιχά, τῷ ἀχαρίτῳ ἐμαυ- 
τὴν ἐνεγγύησα πένητι καὶ ἀφανεῖ καὶ νέῳ τεροῖκα οὐ μι- 
χρὰν ἐπεισενεγχαμένη πολλοὺς καὶ ϑαυμασίους λόγους" 
εἶτα ἀγαγοῦσα αὐτὸν ἐς τοὺς φυλέτας τοὺς ἐμοὺς zagevé- 

γραψα καὶ ἀστὸν ἀπέφηνα, ὥστε τοὺς διαμαρτάνοντας 
τῆς ἐγγύης ἀποπνίγεσϑαι. δόξαν δὲ αὐτῷ περινοστεῖν 
ἐπτειδειξομένῳ τοῦ γάμου τὴν εὐποτμίαν, οὐδὲ τότε ἀττε- 
λείφϑην, ἀλλὰ πανταχοῦ ἑπομένη, ἄνω χαὶ χάτω περια- 

γομένη καὶ κλεινὸν αὐτὸν καὶ ἀοίδιμον ἐποίουν καταχοσ- 
μοῦσα καὶ περιστέλλουσα᾽ καὶ τὰ μὲν ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος 

Lucian III. 2 
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xci τῆς Ἰωνίας μέτρια, ig δὲ τὴν ᾿Ιταλίαν ἀττοδημῆσαι 
ϑελήσαντι αὐτῷ τὸν ᾿Ιόνιον συνδιέτελευσα xol τὰ τελευ- 
ταῖα μέχρι τῆς Κελτικῆς συναττάρασα εὐπορεῖσϑαι ἐττοίη- 
σα. xal μέχρι μὲν πολλοῦ πάντα μοι ἐτεείϑετο καὶ συνὴν 
ἀεὶ μηδεμίαν νύχτα ἀτεόχοιτος γιγνόμενος τεαρ᾽ ἡμῶν. 

28 28. izel δὲ ἱχανῶς ἐπεσιτίσατο καὶ τὰ πρὸς εὐδοξίαν εὖ 8&5 

ἔχειν αὑτῷ ὑττέλαβε, τὰς ὀφρῦς ἐττάρας xai μέγα φρονήσας 
ἐμοῦ μὲν ἠμέλησε, μᾶλλον δὲ τέλεον εἴασεν, αὐτὸς δὲ τὸν 
γενειήτην ἐχεῖνον, τὸν ἀττὸ τοῦ σχήματος Φιλοσοφίας 
υἱὸν εἶναι λεγόμενον, τὸν ““ιάλογον, ὑττεραγαπήσας μάλα 
ἐρωτικῶς πρεσβύτερον αὐτοῦ ὄντα, τούτῳ σύνεστι, xal 
ovx αἰσχύνεται τὴν uiv ἐλευϑερίαν xai τὸ ἄνετον τῶν 
ἐν ἐμοὶ λόγων συντεμών, ἐς μιχρὰ δὲ καὶ χομματιχὰ 
ἐρωτήματα κχκαταχλείσας ἑαυτὸν xal ἀντὶ τοῦ λέγειν 0 
τι βούλεται μεγάλῃ τῇ φωνῇ βραχεῖς τινας λόγους ἀναλέ- 85 
γων xai συλλαβίζων, ἀφ᾽ ὧν ἀϑρόος μὲν ἔπαινος ἢ χρύ- 
τος πολὺς οὐκ ἂν ἀτταντήσειεν αὐτῷ, μειδίαμα δὲ ταρὰ 
τῶν ἀχουόντων χαὶ τὸ ἐπισεῖσαι τὴν χεῖρα ἐντὸς τῶν 
ὕρων καὶ μικρὰ ἐτεινεῦσαι τῇ κεφαλῇ καὶ ἐττιστενάξαι τοῖς 
λεγομένοις. τοιούτων ἠράσϑη ὃ γενναῖος ἐμοῦ καταφρο- 
γήσας. φασὶ δὲ αὐτὸν μηδὲ τερὸς τὸν ἐρώμενον τοῦτον 
εἰρήνην ἄγειν, ἀλλὰ τὰ ὅμοια xai εἰς ἐχεῖγον ὑβρίξειν. 

29 29, πῶς οὖν οὐχ ἀχάριστος οὗτος xai ἔνοχος τοῖς τῆς x d*a- S 

σεως νόμοις, ὃς τὴν uiv νόμῳ γαμετήν, παρ᾽ ἧς τοσαῦτα 
εἴληφε xai δι᾿ ἣν ἔνδοξός ἔστιν, οὕτως ἀτίμως ἀττιέλιτσεε, 

καινῶν δὲ ὠρέχϑη πραγμάτων, καὶ ταῦτα νῦν ὅττότε μύ- 
γὴν ἐμὲ ϑαυμάζουσι καὶ ἐπειγράφονται ἄτταντες τεροστά- 
τιν ἑαυτῶν; ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν ἀντέχω τοσούτων μνηστευόν- 
των xol χκότιτουσιν αὐτοῖς τὴν ϑύραν xal τοὔνομα ἐπι- 
βοωμένοις μεγάλῃ τῇ φωνῇ οὔτε ἀνοίγειν οὔτε ὑτιακούειν 
βούλομαι" ὁρῶ γὰρ αὐτοὺς οὐδὲν πλέον τῆς βοῦς κομί- 
ζοντας. οὗτος δὲ οὐδ᾽ οὕτως ἐπιστρέφεται χερὸς ἐμέ, ἀλλὰ 
πρὸς τὸν ἐρώμενον βλέτεει, τί, ὦ ϑεοί, χρηστὸν παρ᾽ 
αὐτοῦ λήψεσϑαι προσδοκῶν, ὃν οἷδε τοῦ τρίβωνος οὐ- 
δὲν σιλέον ἔχοντα; εἴρηχα, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὑμεῖς δέ, 
ἣν ἐς τὸν ἐμὸν τρόττον τῶν λόγων ἀπολογεῖσϑαι ϑέλῃ, 
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τοῦτο μὲν μὴ ἐτειτρέττετε, — ἀγνῶμον γὰρ im ἐμὲ τὴν 
ἐμὴν μάχαιραν ἀχονᾶν --- κατὰ δὲ τὸν αὑτοῦ ἐρώμενον 
τὸν ZidAoyov οὕτως ἀπολογείσϑω, ἣν δύνηται. 

9 ΕΡΙ͂. Τοῦτο μὲν ἀπίϑανον" οὐ γὰρ οἷόν τε, ὦ Ῥη- 
τοριχή, μόνον αὐτὸν ἀττολογεῖσϑαι κατὰ τὸ σχῆμα τοῦ 
Διαλόγου, ἀλλὰ ῥῆσιν καὶ αὐτὸς εἰττάτω. 

30. ΣΥΡΟΣ. Ἐπεὶ καὶ τοῦτο, ὦ ἄνδρες δικασταί, 730 
ἀντίδικος Ὑγανάχτησεν, el μαχρῷ χρήσομαι τῷ λόγῳ καὶ 
αὐτὸ τὸ δίνασϑαι λέγειν τπεαρ᾽ ἐχείνης λαβών, πολλὰ μὲν 
οὐχ ἐρῶ τερὸς ὑμᾶς, τὰ χεφάλαια δὲ αὐτὰ ἐπιλυσάμενος 
τῶν χατηγορηϑέντων ὑμῖν ἀττολείψω σκοτεεῖν τεερὶ ἁτεάν- 
των" τεάντα γὰρ ὅπόσα διηγήσατο “τερὶ ἐμοῦ ἀληϑῆ ὄντα 
διηγήσατο" καὶ γὰρ ἐπαίδευσε xal συνατιεδήμησε καὶ ἐς 
τοὺς Ἕλληνας ἐνέγραψε, xal κατά ye τοῦτο χάριν ἂν εἶ- 
δείην τῷ γάμῳ. δι᾽ ἃς δὲ αἰτίας ἀτολιττὼν αὐτὴν iml 
τουτονὶ τὸν Διάλογον ἐτρατιόμην, ἀχούσατε, ὠ ἄνδρες 
δικασταέ, καί μὲ μηδὲν τοῦ χρησίμου ἕνεχα ψεύδεσϑαι 
ὑπολάβητε. 81. ἐγὼ γὰρ δρῶν ταύτην οὐχέτι σωφρονοῦ- 81 
σαν οὐδὲ μένουσαν ixi τοῦ κοσμίου σχήματος, οἷόν τοτὲ 
ἐσχηματισμένην αὐτὴν ὃ Παιανιεὺς ἐκεῖνος ἠγάγετο, xouuov- 

0 μένην δὲ καὶ τὰς τρίχας εὐϑετίζουσαν ἐς τὸ ἑταιριχὸν καὶ 

φυχίον ἐντριβομένην xoà τὼ ὀφϑαλμὼ ὑτογραφομένην, 
ὑπώπτευον εὐθὺς καὶ παρεφύλαττον ὅποι τὸν ὀφϑαλμὸν 
φέρει. καὶ τὰ μὲν ἄλλα ἐῶ" xaO! ἕχάστην δὲ τὴν νύχτα 
ὃ μὲν στενωπὸς ἡμῶν ἐνεπίμτελατο μεϑυόντων ἐραστῶν 
κωμαζόντων iz αὐτὴν καὶ κοπτόντων τὴν ϑύραν, ἐνίων 
δὲ xol ἐσβιάζεσϑαι σὺν οὐδενὶ χόσμῳ τολμώντων. αὐτὴ 
δὲ ἐγέλα καὶ ἥδετο τοῖς δρωμένοις καὶ τὰ ττολλὰ ἢ τεαρέ- 
Xvity ἀτιὸ τοῦ τέγους ἀδόντων ἀχούουσα τραχείᾳ τῇ 
φωνῇ ᾧδάς τινας ἐρωτικὰς ἢ καὶ τταρανοίγουσα τὰς ϑύρας 
ἐμὲ οἰομένη λανϑάνειν ἠσέλγαινε xal ἐμοιχεύετο πρὸς αὖ- 
τῶν' 0zteQ ἐγὼ μὴ φέρων γράψασϑαι μὲν αὐτὴν μοιχείας 
οὐχ ἐδοκίμαζον, ἐν γειτόνων δὲ οἰκοῦντι τῷ Διαλόγῳ τερο- 
σελϑὼν ἠξίουν καταδεχϑῆναι ὑτε᾽ αὐτοῦ. 

82. Ταῦτα ἐστιν ἃ τὴν Ῥητοριχὴν ἐγὼ μεγάλα ἠδί- 82 
χῆχα. χαίτοι εἶ χαὶ μηδὲν αὐτῇ τοιοῦτο ἐττέτερακτο, κα- 

9* 
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λῶς εἶχέ μοι ἀνδρὶ ἤδη τετταράχοντα ἔτη σχεδὸν γεγο- 
γύότι ϑορύβων μὲν ἐχείνων xol δικῶν ἀπηλλάχϑαι καὶ 
τοὺς ἄνδρας δικαστὰς ἀτρεμεῖν ἐᾶν, τυράννων κατηγο- S5 
ρίας καὶ ἀριστέων ἐπαίνους ἐχφυγόντα, ἐς δὲ τὴν ̓ Ακαδη- 
μέαν ἢ ἐς τὸ «“ύχειον ἐλϑόντα τῷ βελτίστῳ τούτῳ 4Διαλό- 
yq συμπεριπτατεῖν ἠρέμα διαλεγομένους, τῶν ἐπαίνων καὶ 
χρότων οὐ δεομένους. πολλὰ ἔχων εἰπεῖν ἤδη παύσομαι. 
ὑμεῖς δὲ εὔορκον τὴν ψῆφον ἐνέγχατε. 

ZIK. Τίς κρατεῖ; 

EPM. Πάσαις ὃ Σύρος τελὴν μιᾶς. 
AIK. Ῥήτωρ τις ἔοικεν εἶναι ὃ τὴν ἐναντίαν ϑέμε- 

8δ νος. 38. ὁ Διάλογος ἐπὶ τῶν αὐτῶν λέγε. ὑμεῖς δὲ πεερι- 

μείνατε διπλασίονα ἀποισόμενοι τὸν μισϑὸν ἐπ᾽ ἀμφο- 

τέραις ταῖς δίκαις. 
ALA AOT OS. Ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, μακροὺς 

μὲν ἀποτείνειν οὐκ ἂν ἐβουλόμην τοὺς λόγους πρὸς ὑμᾶς, 
ἀλλὰ κατὰ μιχρὸν ὥσπερ εἴωϑα. ὅμως δὲ ὡς νόμος ἐν 
τοῖς δικαστηρίοις, οὕτω ποιήσομαι τὴν κατηγορίαν ἰδιώ- 
της παντάπασι καὶ ἄτεχνος τῶν τοιούτων ὦν᾽ xaí μοι 
τοῦτο ἔστω πρὸς ὑμᾶς τὸ προοίμιον. ἃ δὲ ἠδίκημαι καὶ 
σπεριύβρισμαι τερὸς τούτου, ταῦτα ἐστιν, ὅτι μὲ σεμνὸν 
τέως ὄντα xal ϑεῶν τε ττέρι καὶ φύσεως καὶ τῆς τῶν ὅλων 

περιόδου σχοττούμενον, ὑψηλὸν ἄνω που τῶν νεφῶν 8) 
ἀεροβατοῦντα, ἔνϑα ὃ μέγας ἐν οὐρανῷ Ζεὺς πτηνὸν 
ἅρμα ἐλαύνων φέρεται, κατασπάσας αὐτὸς ἤδη κατὰ τὴν 
ἁψῖδα ποτώμενον καὶ ἀναβαίνοντα ὑπὲρ τὰ νῶτα τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ τὰ πτερὰ συντρέψας ἰσοδίαιτον τοῖς ττολοῖς 
ἐποίησε, καὶ τὸ μὲν τραγιχὸν ἐχεῖνο καὶ σωφρονιχὸν 
προσωπεῖον ἀφεῖλέ μου, κωμικὸν δὲ καὶ σατυρικὸν ἄλλο 
ἐπέϑηχκέ μοι καὶ μικροῦ δεῖν γελοῖον" εἶτα μοι ἐς τὸ αὐτὸ ἡ 
φέρων συγχαϑεῖρξε τὸ σχῶμμα χαὶ τὸν ἴαμβον καὶ χυ- 
νισμὸν καὶ τὸν Εὔπολιν καὶ τὸν ᾿Αριστοφάνην, δεινοὺς 
ἄνδρας ἐπιχερτομῆσαι τὰ σεμνὰ χαὶ χλευάσαι τὰ ὀρϑῶς 
ἔχοντα, τελευταῖον δὲ xoi Mévuvmóv τινα τῶν παλαιῶν 

χυνῶν μάλα ὑλακτικὸν ὡς δοκεῖ καὶ κάρχαρον ἀνορύξας 
καὶ τοῦτον ἐπεισήγαγέ μοι φοβερόν τινα ὡς ἀληϑῶς κύνα 
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833 χαὶ τὸ δῆγμα λαϑραῖον, ὅσῳ καὶ γελῶν. ἅμα ἔδακνε. 
γεῶς οὖν οὐ δεινὰ ὕβρισμαι μηκέτ᾽ ἐπὶ τοῦ οἰχείου σχή- 
ματος διαμένων, ἀλλὰ χωμῳδῶν xol γελωτοττοιῶν καὶ 
ὑτεοϑέσεις ἀλλοχότους ὑποχρινόμενος αὐτῷ; τὸ yàg τεάν- 
των ἀτοτώτατον, χρᾶσίν τινα πταράδοξον χέχραμαι καὶ οὔτε 
7σεζός εἶμι οὔτ᾽ ind τῶν μέτρων βέβηκα, ἀλλὰ ἱπτοκενταύ- 
ρου δίκην σύνϑετόν τι καὶ ξένον φάσμα τοῖς ἀκούουσι δοχώ. 

34. EPM. Τί οὖν πρὸς ταῦτα ἐρεῖς, ὦ Σύρε; 34 
XYP. ᾿Απιροσδόκητον, ὦ ἄνδρες δικασταί, τὸν ἀγῶνα 

τοῦτον ἀγωνίζομαι παρ᾽ ὑμῖν" πάντα γοῦν μᾶλλον ἂν 
ἤλτεισα ἢ τὸν ZiáAoyov τοιαῦτα ἐρεῖν τεερὶ ἐμοῦ, ὃν τια- 
ραλαβὼν ἐγὼ σχυϑρωττὸν ἔτι τοῖς ττολλοῖς δοχοῦντα xal 
ὑητὸ τῶν συνεχῶν ἐρωτήσεων κατεσχληχότα, xai διὰ τοῦτο 
αἰδέσιμον μὲν εἶναι δοχοῦντα, ov ττάντη δὲ ἡδὺν οὐδὲ 

SM τοῖς τιλήϑεσι κεχαρισμένον, τερῶτον μὲν αὐτὸν ixi γῆς 
βαίνειν εἴϑισα ἐς τὸν ἀνθρώτεινον τοῦτον τρόπον, μετὰ 
δὲ τὸν αὐχμὸν τὸν 7τολὺν ἀττοτελύνας καὶ μειδιᾶν χατα- 
γναγχάσας ἡδίω τοῖς δρῶσι :ταρεσχεύασα, exi τιᾶσι δὲ τὴν 
χωμῳδίαν αὐτῷ τιαρέζευξα xal χατὰ τοῦτο πτολλήν oi 
μηχανώμενος τὴν εὔνοιαν τταρὰ τῶν ἀχουόντων, oi τέως 
τὰς ἀχάνϑας τὰς ἐν αὐτῷ δεδιότες ὥστεερ τὸν ἐχῖνον ἐς 
τὰς χεῖρας λαβεῖν αὐτὸν ἐφυλάττοντο. ἀλλ᾽ ἐγὼ οἶδ᾽ 
ὅττερ μάλιστα λυτιεῖ αὐτόν, ὅτε μὴ τὰ γλίσχρα ἐκεῖνα 
xai Aezvà κάϑημαι τιρὸς αὐτὸν σμικχρολογούμενος, εἶ 
ἀϑάνατος 7 ψυχὴ xci ττόσας χοτύλας ὃ ϑεός, ὅπότε τὸν 
χόσμον κατεσχευάζετο, τῆς ἀμιγοῦς καὶ xarà ταὐτὰ ἐχού- 
σης οὐσίας ἐνέχεεν ἐς τὸν χρατῆρα, iv ᾧ τὰ πιάντα ixe- 
ράνγυτο, καὶ εἰ ἢ Ῥητορικὴ πολιτικῆς μορίου εἴδωλον, 
χολαχκείας τὸ τέταρτον. χαίρει γὰρ οὐχ olÓ ὅτειως τὰ τοι- 

588 αὔτα λετιτολογῶν χαϑάπερ οἱ τὴν Ψψώραν ἡδέως χνώμε- 
vot, καὶ τὸ φρόντισμα ἡδὺ αὐτῷ δοκεῖ καὶ μέγα φρονεῖ, 
ἣν λέγηται ὡς οὐ τειαντὸς ἀνδρός ἐστι συνιδεῖν ἃ τιερὶ 
τῶν ἰδεῶν ὀξυδορχεῖ. ταῦτα δηλαδὴ καὶ τ“ταρ᾽ ἐμοῦ ἀπται- 
τεῖ χαὶ τὰ πτερὰ ἐχεῖνα ζητεῖ καὶ ἄνω βλέπει τὰ πρὸ τοῖν 
ποδοῖν οὐχ δρῶν. itl τῶν ye ἄλλων ἕνεχα οὐκ ἂν οἶμαι 
μέμψαιτό μοι, ὡς ϑοιμάτιον τοῦτο τὸ Ἑλληνικὸν στερι- 
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σπάσας αὑτοῦ βαρβαριχόν τι μετενέδυσα, xal ταῦτα βάρ- 
βαρος αὐτὸς εἶναι δοχιῶν᾽ ἠδίχουν γὰρ ἂν τὰ τοιαῦτα ἐς 
αὐτὸν zaQavouc» xal τὴν ττάτριον ἐσθῆτα λωποδυτῶν. 
ἀττολελόγημαι ὡς δυνατὸν ἐμοί" ὑμεῖς δὲ ὁμοίαν τῇ πά- 
λαι τὴν ψῆφον ἐνέγχατε. 

35. EPM. Bafoi, δέκα ὅλαις κρατεῖς" ὃ γὰρ αὐτὸς 
ἐχεῖνος ὃ πάλαι οὐδὲ νῦν ὅὁμόψηφός ἐστι. ἀμέλει τούτῳ 
ἔϑος ἐστὶ [καὶ] πᾶσι τὴν τετρυττηημένην οὕτως φέρειν, μὴ 
παύσαιτο φϑογῶν τοῖς ἀρίστοις. ἀλλ᾽ ὑμεῖς μὲν ἄτειτε 580 
ἀγαϑὴ τύχῃ, αὔριον δὲ τὰς λοιπὰς δικάσομεν. 

[ΠΕΡῚ IIAPAZITOY 
OTI TEXNH H IIAPAZITIKHJ 

1. TYXIA4A4H3. Τί ποτὲ ἄρα, ὦ Σίμων, oi uiv 
ἄλλοι ἄνθρωποι xol ἐλεύϑεροι xai δοῦλοι τέχνην ἕχα- 
στός τινα ἐπίστανται, δι᾿ ἧς αὐτοῖς τέ εἶσι xal ἄλλῳ χρή- 
σιμοι, σὺ δέ, ὡς ἔοικεν, ἔργον οὐδὲν ἔχεις, δι᾿ οὗ ἂν τι 
ἢ αὐτὸς ἀπόναιο ἢ ἄλλῳ μεταδῴης; 

ILAPASITOZ. Πῶς τοῦτο ἐρωτᾷς, ὦ Τυχιάδη, οὐ- 
δέπω οἶδα. πειρῶ δὴ σαφέστερον ἐρωτᾶν. 

TYX. Ἔστιν ὕντινα τυγχάνεις ἐπιστάμενος τέχνην, 
οἷον μουσιχήν; 

ILAP.: Ma Δία. 

TYX. Tí δέ, ἰατριχήν; 
ILAP. Οὐδὲ ταύτην. 
TYX. ᾿Αλλὰ γεωμετρίαν; 
ILAP. Οὐδαμῶς. 
TYX. Τί δέ, δητοριχήν; φιλοσοφίας μὲν γὰρ το- 

σοῦτον ἀττέχεις ὅσον xal » καχία. 
ILAP. Ἐγὼ μέν, εἰ οἷόν τε εἶναι, καὶ τελεῖον. ὥστε 851 

μὴ δόχει τοῦτο καϑάττεερ ἀγνοοῦντι ὀνειδίσαι" φημὶ γὰρ 
χαχὸς εἶναι καὶ χείρων v σὺ δοχεῖς. 

ΤΥΧ. Ναί. ἀλλὰ ταύτας μὲν ἴσως τὰς τέχνας οὐχ 
ἐξέμαϑες διὰ μέγεθος αὐτῶν καὶ δυσχολίαν, τῶν δὲ δη- 



ΠΕΡῚ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ͂. 23 

μοτιχῶν τινα, τεχτονιχὴν ἢ σκυτοτομιχήν; xal yàg οὐδὲ τἄλλα 
οὕτως ἔχει σοι, ὡς μὴ καὶ τοιαύτης ἂν δεηϑῆναι τέχνης. 

ILAP. Ὀρϑῶς λέγεις, ὦ Τυχιάδη" οὐ γὰρ τούτων 
οὐδεμιᾶς ἐπιστήμων εἰμί. 

TYX. Τίνος οὖν ἑτέρας; 

ΠΑ͂Ρ. Τίνος; ὡς ἐγὼ οἶμαι, γενναίας" ἣν εἰ μάϑοις, 

xai σὲ ἐπαινέσειν οἴομαι. ἔργῳ μὲν οὖν κατορϑοῖν φημι 
ἤδη, εἰ δὲ καί [σοι] λόγῳ, ovx ἔχω εἰττεεῖν. 

TYX. Τίνα ταύτην; 
ΠΑ͂Ρ. Οὕπω μοι δοχῶ τοὺς περὶ ταύτην ἐχμεμε- 

λετηχέναι λόγους. ὥστε ὅτι τέχνην μέν τινα ἐπίσταμαι, 
ὑτεάρχει ἤδη GOL γινώσχειν χαὶ μὴ διὰ τοῦτο χαλε:τῶς μοι 
ἔχειν" ἥντινα δέ, εἰσαῦϑις ἀχούσῃ. 

TYX. AAÀ οὐχ ἀνέξομαι. 
ΠΑ͂Ρ, Τό γε τῆς τέχνης παράδοξον ἴσως φανεῖταί 

σοι ἀχούσαντι. 
TYX. Καὶ μὴν διὰ τοῦτο σπουδάζω μαϑεῖν. 
ILAP. Εἰσαῦϑις, ὦ Τυχιάδη. 
TYX. Μηδαμῶς, àAÀ ἤδη λέγε, εἰ μή περ ἄρα 

αἰσχύνῃ. 
ILAP. Ἡ πεαρασιτιχή. : 
2. TYX. Κάτα εἰ μὴ μαίνοιτό τις, ὦ Σίμων, τέχνην 2 

ταύτην φαίη ἂν; 
ΠΑ͂Ρ. Ἔγωγε" εἰ δέ σοι μαίνεσθαι δοχώῶ, τοῦ μη- 

$38 δεμίαν ἄλλην ἐπίστασθαι τέχνην αἰτίαν εἶναί μοι τὴν 
μανίαν δόχει καί ue τῶν ἐγκλημάτων ἤδη ἀφίει. φασὶ 
γὰρ τὴν δαίμονα ταύτην τὰ μὲν ἄλλα χαλεπὴν εἶναι τοῖς 
ἔχουσι, τεαραιτεῖσϑαι δὲ τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοὺς &.0- 
γέερ διδάσκαλον ἢ παιδαγωγὸν τούτων ἀναδεχομένην εἰς 
αὐτὴν τὰς αἰτίας. 

TYX. Οὐχοῦν, o Σίμων, ἢ παρασιτιχὴ τέχνη ἐστί; 

ILAP. Τέχνη γάρ, κἀγὼ ταύτης δημιουργός. 
TYX. Kal σὺ ἄρα παράσιτος; 
ILAP. Πάνυ ὠνείδισας, ὦ Τυχιάδη. 
TYX. ᾿Αλλ οὐκ ἐρυϑριᾷς παράσιτον σαυτὸν ἀπο- 

χαλῶν; 
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ILAP. Οὐδαμῶς" αἰσχυνοίμην yàg à», εἰ μὴ λέγοιμι. 
TYX. Καὶ νὴ 44 ὅτιτόταν σε βουλώμεθα γνωρίζειν 

τῶν οὐχ ἐπισταμένων τῳ, ὅτε χρήζει μαϑεῖν, ὃ πιαράσι- 
τος δῆλον c ὅτι φήσομεν; 

ILAP. Πολὺ μᾶλλον λέγοντες τοῦτο ἐμὲ ἢ Φειδίαν 
ἀγαλματοττοιόν᾽ χαίρω γὰρ τῇ τέχνῃ οὐδὲν ἧττον ἢ Φει- 
δίας ἔχαιρε τῷ Zi. 889 

TYX. Καὶ μὴν ἐκεῖνό μοι σχοττοῦντι τιροῶττται γέ- 
λως τεάμπτολυς. 

ILAP. Τὸ ποῖον; 
TYX. Εἴ γε καὶ ταῖς ἐπιστολαῖς ἄνωϑεν ὥσττερ ἔϑος 

ἐπιγράψομεν, Σίμωνι zagaoírq. 
ILAP. Καὶ μὴν ἂν ἐμοὶ μᾶλλον χαρίζοιο ἢ Δίωνι 

ἐχειγράφων φιλοσόφῳ. 
8 9. TYX. ᾿Αλλὰ σὺ μὲν ὅπως χαίρεις καλούμενος, οὐ- 

δὲν ἢ μιχρόν μοι μέλει" σχόπει δὲ δὴ καὶ τὴν ἄλλην ἀτοπίαν. 
ILAP. Τίνα μήν; 
TYX. Ei καὶ ταύτην ταῖς ἄλλαις τέχναις ἐγκαταλέ- 

ξομεν, ὥστε ἐπειδὰν σπυνϑανηταί τις, ὅποία τις αὕτη 1 
τέχνη ἐστί, λέγειν, οἷον γραμματική, ἰατρική, σεαρασιτική. 

ILAP. Ἐγὼ μέν, ὦ Τυχιάδη, χεολὺ μᾶλλον ταύτην 
ἢ τινὰ ἑτέραν τέχνην φαίην ἄν. el δέ σοι φίλον ἀχούειν, 
xal ὅπως οἴομαι λέγοιμι ἀν᾽ xaízteQ οὐ “ταντάπασιν ὦν, S40 
ὡς ἔφϑην εἰπών, ini τοῦτο zagsoxevaouévog. 

TYX. Οὐδέν, εἰ καὶ σμικρὰ λέγοις, ἀληϑῆ δέ, διοίσει. 
ILAP. Ἴϑι δὴ τρῶτον, εἴ σοι δοκεῖ, τιερὶ τῆς τέχνης, 

ἥτις ποτὲ οὖσα τυγχάνει τῷ γένει, σκοπῶμεν" οὑτωσὶ 
γὰρ ἐπακολουϑήσαιμεν ἂν καὶ ταῖς xar εἶδος τέχναις, 
εἴττερ ἄρα ὀρϑῶς μετέχοιεν αὐτῆς. 

TYX. Τί στοτ᾿ οὖν ἔστιν [5] τέχνη λέγε" ττάντως ἐτεί- 
στασαι. 

ILAP. Πάνυ μὲν οὗν. 
TYX. Mi) τοίνυν ὕχνει λέγειν αὐτήν, εἴττερ οἶσϑα. 

4 4. ΠΑ͂Ρ. Τέχνη ἐστίν, ὡς ἐγὼ διαμνημονεύω σοφοῦ Μὶ 
τινος ἀχοίσας, σύστημα ἐκ χαταλήψεων συγγεγυμνασμέ- 
γων πρός τι τέλος εὔχρηστον τῶν ἐν τῷ βίῳ. 
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TYX. Ὀρϑῶς ἐκείνου ye εἰττόντος οὕτως ἀττεμνη- 
μόνευσας. 

ΠΑ͂Ρ. Εἰ δὲ μετέχει τούτων ἁπάντων 7 παρασιτιχή, 
τί ἂν ἄλλο ἢ καὶ αὐτὴ τέχνη ἂν εἴη; 

TYX. Τέχνη γάρ, εἴττερ οὕτως ἔχει. 
ILAP. Φέρε δὴ καϑ᾽ ἕκαστον τοῖς τῆς τέχνης εἴδεσιν 

ἐφαρμόζοντες τὴν παρασιτιχήν, εἰ συνᾷάδει, σκοπῶμεν, 
ὃ z&gl αὐτῆς λόγος, ἢ καϑάτιερ αἷ πονηραὶ χύτραι δια- 

842 χρουόμεναι σαϑρὸν ἀποφϑέγγεται. T (cf. adnot.) δεῖ τοίνυν 
εἶναι καὶ ταύτην ὥσττερ xal τιᾶσαν τέχνην σύστημα ἐκ 
καταλήψεων᾽ τιρῶτον μὲν τὸ δοχιμάζειν καὶ διαχρίνειν 
ὅστις ἂν ἐπιτήδειος γένοιτο τρέφειν αὐτόν, καὶ ὅτῳ 
σιαρασιτεῖν ἀρξάμενος οὐκ ἂν μεταγγοίη. ἢ τὸν μὲν ἀρ- 
γυρογνώμονα τέχνην τινὰ φήσομεν ἔχειν, ἧτεερ ἐπίστα- 
ται διαγινώσχειν τά τε χίβδηλα τῶν νομισμάτων χαὶ τὰ 
μή, τοῦτον δὲ ἄνευ τέχνης διαχρίνειν τούς τε χκιβδήλους 
τῶν ἀνθϑρώττων xal τοὺς ἀγαϑούς, xal ταῦτα οὐχ ὥστιερ 
τῶν νομισμάτων καὶ τῶν ἀνθρώπων φανερῶν εὐϑὺς ὃν- 
των; αὐτὰ μέντοι ταῦτα καὶ ὃ σοφὸς Εὐριπίδης κατα- 
μέμφεται λέγων" 

ἀνδρῶν δ᾽ ὅτῳ χρὴ τὸν χαχὸν διειδέναι, 
οὐδεὶς χαραχτὴρ ἐμττέφυκε σώματι. 

$4834) δὴ xal μείζων ἡ τοῦ zagaGírov τέχνη, 1; γε καὶ τὰ οὔ- 
τως ἄδηλα καὶ ἀφανῆ μᾶλλον τῆς μαντικῆς γνωρίζει v6 
καὶ οἷδε. ὅ. τὸ δέ γε ἐπίστασθαι λόγους λέγειν ἐπιτη- 
δείους xal πράγματα πιράττειν δι᾿ ὧν οἰχειώσεται xal 
εὐνούστατον ἑαυτὸν τῷ τρέφοντι ἀτιοδείξει, ag! οὐ συνέ- 
σεως xal καταλήψεως ἐρρωμένης εἶναί σοι δοχεῖ; 

TYX. Kal uaa. 
ILAÁAP. Τὸ δέ ye ἐν ταῖς ἑστιάσεσιν αὐταὶς ὕτεως zcav- 

τὸς ἀτεέλϑοι τιλέον ἔχων καὶ “ταρευδοχιμῶν τοὺς μὴ τὴν 
αὐτὴν αὐτῷ χεχτημένους τέχνην, ἄνευ τινὸς λόγου καὶ 
σοφίας πράττεσϑαι οἴει; 

TYX. Οὐδαμῶς. 
ILAP. Τί δέ, τὸ ἐπίστασϑαι τὰς ἀρετὰς καὶ καχίας 

τῶν σιτίων καὶ τῶν ὄψων πολυπραγμοσύνης ἀτέχνου 
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τινὸς εἶναί σοι δοχεῖ, καὶ ταῦτα τοῦ γενναιοτάτου Πλά- 
τωνος οὑτωσὶ λέγοντος. Τοῦ μέλλοντος ἑστιάσεσϑαι μὴ SM 
μαγειριχοῦ ὄντος, σχευαζομένης ϑοίνης ἀχυροτέρα T) χρί- 

6 σις; θ. ὅτι γε μὴν οὐκ ἐκ χαταλήψεως μόνον, ἀλλὰ συγ- 
γεγυμνασμένης ἐστὶν ἣ τιαρασιτιχή, μάϑοις ἂν ἐνθένδε 
ὁᾳδίως" αἱ μὲν γὰρ τῶν ἄλλων τεχνῶν καταλήψεις xai 
ἡμέρας xol νύχτας xai μῆνας xal ἐνιαυτοὺς πτολλάχις 
ἀσυγγύμναστοι μένουσι, xol ὅμως οὐκ ἀτεόλλυνται παρὰ 
τοῖς κεχτημένοις αἷ τέχναι, ἡ δὲ τοῦ τεαρασίτου [χαταλή- 
wei] εἰ μὴ xa9^ ἡμέραν εἴη ἐν γυμνασίᾳ, ἀπόλλυσιν οὐ 
μόνον, οἶμαι, τὴν τέχνην, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν τὸν τεχνίτην. Ἴ. τό 
γε μήν, τερός τι τέλος εὔχρηστον τῷ βίῳ, μὴ καὶ μανίας ἡ 
ζητεῖν. ἐγὼ γὰρ τοῦ φαγεῖν xol τοῦ τειεῖν οὐδὲν εὐχρηστό- 
τερον εὑρίσχω ἐν τῷ βίῳ ὄν, οὐδὲ ζῆν γε τούτου ἄνευ ἔστι. 

TYX. Πάνυ μὲν ocv. 

8 8. ILAP. Καὶ μὴν οὐδὲ τοιοῦτόν τί ἐστιν ἣ παρασι- 
rix? ὅττοῖον τὸ χάλλος καὶ ἡ ἰσχύς, ὥστε τέχνην μὲν μὴ 
δοχεῖν αὐτήν, δύναμιν δέ τινα τοιαύτην. S45 

TYX. ᾿Αληϑὴ λέγεις. 
ILAP. ᾿Αλλὰ μέντοι οὐδὲ ἀτεχνία ἐστίν" ἡ γὰρ ἀτεχ- 

vía οὐδέτεοτε οὐδὲν χατορϑοῖ τῷ χεχτημένῳ. φέρε γάρ, 
εἰ ἐπιτρέψαι τις ἑαυτῷ ναῦν ἐν ϑαλάττῃ χαὶ χειμῶνι μὴ 
ἐπιστάμενος κυβερνᾶν, σωϑείη av; 

ΤΥΧ. Οὐχ οὗτος. 
ILAP. Τί δή ποτε, ἢ τῷ μὴ ἔχειν τέχνην, δι᾿ ἧς δυ- 

γήσεται σώζειν ἑαυτόν; 
TYX. Καὶ μάλα. 
ILAP. Οὐκοῦν xoi παράσιτος ὑπὸ τῆς παρασιτιχῆς, 

εἴχεερ ἦν ἀτεχνία, οὐκ ἂν ἐσώζετο; 
TYX. Ναί. 

ILAP. Οὐκοῦν τέχνῃ σώζεται, ἀτεχνίᾳ δὲ οὔ; 
TYX. Πάνυ μὲν ovv. 
ILAP. Τέχνη ἄρα ἐστὶν ἣ παρασιτιχή. 
TYX. Τέχνη, ὡς ἔοιχεν. 
ILAP. Καὶ μὴν κυβερνήτας μὲν ἀγαϑοὺς xal ἡνιό- 

χους τεχνίτας ἐχητεσόντας τῶν δίφρων οἶδα ἐγὼ πτολλάχις, 

-. 
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χαὶ τοὺς μὲν ξυντριβέντας, τοὺς δὲ καὶ πάμπαν διαφϑα- 

ρέντας, παρασίτου δὲ ναυάγιον οὐδεὶς ἔχει τοιοῦτον εἰ- 
ϑιθ εεῖν. οὐχοῦν εἰ μήτε ἀτεχνία ἐστὶν ἡ τεαρασιτιχὴ μήτε 

δύναμις, σύστημα δέ τι ἐκ καταλήψψνεων γεγυμνασμένων, 
τέχνη δῆλον ὅτι διωμολόγηται ἡμῖν τήμερον. 

9. TYX. Ὅσον ix τούτου εἰχάζω" ἀλλ᾽ ἐχεῖνο, ὅττως 9 
xal ὅρον ἡμῖν viva γενναῖον ἀποδώσεις τῆς :ταρασιτικῆς. 

ILAP. Ὀρϑῶς σύ γε λέγων. δοκεῖ γὰρ δή μοι οὕτως 
ἂν μάλιστα ὡρίσϑαι" :ταρασιτιχή ἐστι τέχνη πτοτέων καὶ 
βρωτέων καὶ τῶν διὰ ταῦτα λεχτέων, τέλος δὲ αὐτῆς 
τὸ ἡδύ. 

ΤΥΧ. Ὑπέρευγέ μοι δοχεῖς ὁρίσασϑαι τὴν σεαυτοῦ 
τέχνην" ἀλλ᾽ ἐχεῖνο σχόπεει, μὴ πρὸς ἐνίους τῶν φιλο- 
σόφων μάχη σοι τιερὶ τοῦ τέλους ἢ. 

ILAP. Καὶ μὴν ἀττόχρη γε, εἴτεερ ἔσται τὸ αὐτὸ τέ- 
λος εὐδαιμονίας χαὶ παρασιτιχῆς 10. φανεῖται δὲ οὕτως" 10 

ὃ γὰρ σοφὸς Ὅμηρος τὸν τοῦ παρασίτου βίον ϑαυμάζων 
ὡς ἄρα μαχάριος καὶ ζηλωτὸς εἴη μόνος, 

οὐ γὰρ ἔγωγέ τέ φημι τέλος χαριέστερον εἶναι, 

ἢ ὅτ᾽ ἂν εὐφροσύνη μὲν ἔχῃ κάτα δῆμον ἅτταντα, 
ztag& δὲ πλήϑωσι τράπεζαι 

Β1 σίτου xal χρειῶν, μέϑυ δ᾽ ix χρητῆρος ἀφύσσων 
οἰνοχόος φορέησι xai ἐγχείη δεπάεσσι. 

χαὶ ὡς οὐχ ἱχανῶς ταῦτα ϑαυμάζων μᾶλλον τὴν αὑτοῦ 

γνώμην ποιεῖ φανερωτέραν εὖ λέγων" 
τοῦτό τί μοι κάλλιστον ἐνὶ φρεσὶν εἴδεται εἶναι, 

οὐχ ἕτερόν τι ἐξ ὧν φησιν, ἢ τὸ τειαρασιτεῖν εὔδαιμον 
γομίζων" xal μὴν οὐδὲ τῷ τυχόντι ἀνδρὶ τιεριτέϑειχε 
τούτους τοὺς λόγους, ἀλλὰ τῷ σοφωτάτῳ τῶν Ἑλλήνων. 
καίτοι γε εἴττερ ἐβούλετο ᾿Οδυσσεὺς τὸ κατὰ τοὺς Στωΐ- 
xovg ἐπταινεῖν τέλος, ἐδύνατο ταυτὶ λέγειν ὅτε τὸν Φι- 
λοχτήτην ἀνήγαγεν ix τῆς “ήμνου, ὅτε τὸ Ἴλιον ἐξετεόρ- 
ϑησεν, ὅτε τοὺς Ἕλληνας φεύγοντας χατέσχεν, ὅτε ἐς 

845 Τροίαν εἰσῆλϑεν ἑαυτὸν μαστιγώσας καὶ καχὰ xal Στωϊχὰ 
ῥάκη ἐνδύς" ἀλλὰ τότε ovx time τοῦτο τέλος χαριέστε- 

ρον. ἀλλὰ μὴν καὶ ἐν τῷ τῶν Ἐπικουρείων βίῳ γενόμε- 
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vog αὖϑις παρὰ τῇ Καλυψοῖ, ὅτε αὐτῷ ὑπτῆρχεν ἐν ἀργίᾳ 
τε βιοτεύειν xal τρυφᾶν καὶ βινεῖν τὴν ᾿Αἄτλαντος ϑυγα- 
τέρα xal κινεῖν πάσας τὰς λείας κινήσεις, οὐδὲ τότε εἶστε 

τοῦτο τὸ τέλος χαριέστερον, ἀλλὰ τὸν τῶν παρασίτων 
βίον. ἐκαλοῦντο δὲ δαιτυμόνες οἱ 7ταράσιτοι τότε. 7τῶς 
οὖν λέγει; πάλιν γὰρ ἄξιον ἀναμνησθῆναι τῶν ἐπῶν" 
οὐδὲν yàg οἷον ἀκούειν αὑτῶν πολλάκις λεγομένων" ,,ὁαι- 
τυμόνες καϑήμενοι ἑξείης "““ καί" 

σεαρὰ δὲ τελήϑωσι τράττεζαι 
σίτου xai χρειῶν. 

1111. 0 ye μὴν Ἐπίχουρος σφόδρα ἀναισχύντως ὑφελόμε- 
γος τὸ τῆς παρασιτικῆς τέλος τῆς κατ᾽ αὐτὸν εὐδαιμονίας 

τέλος αὐτὸ ττοιεῖ. xol ὅτε κλοτεὴ τὸ τερᾶγμά ἔστι καὶ οὐ- 
δὲν Ἐπικούρῳ μέλει τὸ ἡδύ, ἀλλὰ τῷ παρασίτῳ, οὕτω 
μάϑοις ἄν. ἔγωγε ἡγοῦμαι τὸ ἡδὺ τιρῶτον μὲν τὸ τῆς 
σαρχὸς ἀόχλητον, ἔπειτα τὸ μὴ ϑορύβου καὶ ταραχῆς τὴν 
ψυχὴν ἐμτιελῆσϑαι. τούτων τοίνυν ὃ μὲν τταράσιτος 
ἑχατέρων τυγχάνει, ὃ δὲ Ἐπίχουρος οὐδὲ ϑατέρου" ὃ 549 
γὰρ ζητῶν περὶ σχήματος γῆς καὶ κόσμων ἀτπτειρίας καὶ 
μεγέϑους ἡλίου καὶ ἀττοστημάτων καὶ τερώτων στοιχείων 
xai ττερὶ ϑεῶν, εἴτε εἰσὶν εἴτε οὐκ εἰσί, xal τεερὶ αὐτοῦ 
τοῦ τέλους ἀεὶ τιολεμῶν καὶ διαφερόμενος τερός τινας οὐ 
μόνον ἐν ἀνθρωπέναις, ἀλλὰ καὶ ἐν κοσμικαῖς ἔστιν ἐνο-- 
χλήσεσιν. ὃ δὲ παράσιτος τεάντα χαλῶς ἔχειν οἰόμενος 
xal τιετιστευκὼς μὴ ἄλλως ταῦτα ἔχειν ἄμεινον ἢ ἔχει, 
μετὰ τεολλῆς ἀδείας καὶ γαλήνης, οὐδενὸς αὐτῷ τοιούτου 
χεαρεγοχλοῦντος, ἐσϑίει καὶ χοιμᾶται ὕτιτιος ἀφεικὼς τοὺς 
χεόδας καὶ τὰς χεῖρας ὥσττερ ᾿Οδυσσεὺς ἀπὸ τῆς Σχερίας 

12 ἀπτοττλέων οἴχαδε. 12. καὶ μὴν οὐχὶ κατὰ ταῦτα μόνον 
οὐδὲν πιροσήκει τὸ ἡδὺ τῷ Ἐπικούρῳ, ἀλλὰ καὶ κατ᾽ ἐκεῖ- 
va. ὃ yàg Ἐπιέκουρος οὗτος, ὅστις τιοτέ ἐστιν ὃ σοφός, 
ἤτοι φαγεῖν ἔχει ἢ οὔ" εἰ μὲν οὐκ ἔχει, οὐχ ὅτεως ἡδέως 
ζήσεται, ἀλλ᾽ οὐδὲ ζήσεται" εἰ δὲ ἔχει, εἴτε παρ᾽ éav- 
τοῦ εἴτε τταρ᾽ ἄλλου" εἰ μὲν οὖν παρ᾽ ἄλλου τὸ φαγεῖν 
ἔχει, τεταράσιτός ἐστε καὶ οὐχ ὃς λέγει" εἰ δὲ τεαρ᾽ Éav- S50 
τοῦ, οὐχ ἡδέως ζήσεται. | 
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ΤΥΧ. Πῶς οὐχ ἡδέως; 
ΠΑ͂Ρ. Εἰ γὰρ ἔχει τὸ φαγεῖν παρ᾽ ἑαυτοῦ, πολλ 

ἄτοπτα, ὦ Τυχιάδη, τῷ τοιούτῳ βίῳ παραχολουϑεῖν ἀνάγ- 
xj' xal ἄϑρει πόσα. δεῖ τὸν μέλλοντα βιώσεσϑαι χαϑ᾽ 
ἡδονὴν τὰς ἐγγινομένας ὀρέξεις ἁπάσας ἀναπληροῦν. ἢ 

τί φής; 
TYX. Καμοὶ δοκεῖ. 
ΠΑ͂Ρ. Οὐκοῦν τῷ μὲν συχνὰ χεχτημένῳ ἴσως τοῦτο 

ὑτεάρχει, τῷ δὲ ὀλίγα καὶ μηδὲν obxért ὥστε πένης οὐχ 
ἂν σοφὸς γένοιτο οὐδὲ ἐφίχοιτο τοῦ τέλους, λέγω δὲ τοῦ 

ἡδέος. ἀλλ᾽ οὐδὲ μὴν ὃ πλούσιος, ὃ παρὰ τῆς οὐσίας 
ἀφϑόνως ταῖς ἐτειϑυμέαις χορηγῶν, δυνήσεται τοῦδε ἐφι- 
χέσϑαι. τέ δή ποτε; ὅτι ττᾶσα ἀνάγχη τὸν ἀναλίσχοντα 
τὰ ἑαυτοῦ τολλαῖς τιεριτπείπετειν ἀηδίαις, τοῦτο μὲν τῷ 
μαγείρῳ καχῶς σχευάσαντι τὸ ὄψον μαχόμενον ἢ el μὴ 
μάχοιτο φαῦλα παρὰ τούτου ἐσθίοντα τὰ ὄψα καὶ τοῦ 
ἡδέος ὑστεροῦντα, τοῦτο δὲ τῷ οἰχονομοῦντι τὰ κατὰ τὴν 

851 οἰχέαν, εἰ μὴ καλῶς οἰκονομοίη, μαχόμενον. ἢ οὐχ οὕτως; 

TYX. Νὴ Δία, xauol δοχεῖ. 
Π.4Ρ. Τῷ μὲν οὖν Ἐπιχούρῳ χιάντα ξυμβαίνειν ei- 

χός, ὥστε οὐδέττοτε τεύξεται τοῦ τέλους" τῷ δὲ παρα- 

σίτῳ οὔτε μαάγειρός ἐστιν ᾧ χαλεττήναι, οὔτε ἀγρὸς οὔτε 
οἰκονόμος οὔτε ἀργύρια, ὑττὲρ ὧν ἀττολομένων ἀχϑεσϑείη, 
xal πάντα ἔχει, ὥστε καὶ φάγοι καὶ πίοι μόνος οὗτος ὑττὸ 
μηδενός, ὧν ἐχείνους ἀνάγκη, ἐνοχλούμενος. 

13. 24AÀ' ὅτι μὲν τέχνη ἐστὶν ἡ παρασιτιχή, κὰκ τού- 18 
τῶν xal τῶν ἄλλων ἱκανῶς δέδειχται. λοιττὸν ὅτι xal 

ἀρίστη δειχτέον, xal τοῦτο οὐχ ἁτελῶς, ἀλλὰ πρῶτον μέν, 
ὅτε κοινῇ πασῶν διαφέρει. τῶν τεχνῶν, εἶτα ὅτι xal ἰδίᾳ 
ἑκάστης. κοινῇ μὲν οὖν ἁπασῶν οὕτω διαφέρει" πάσης 
γὰρ τέχνης ἀνάγκη προσάγειν μάϑησιν σοόνον φόβον ztÀn- 

yác , ἅπερ οὐχ ἔστιν ὅστις οὐκ av ἀπεύξαιτο᾽" ταύτην δὲ 

τὴν τέχνην, ὡς ἔοικε, μόνην ἔξεστι μαϑεῖν ἄνευ τεόνου. 
τίς γὰρ ἀπὸ δείπενου ποτὲ ἀττῆλϑε κλαίων, ὥσπερ τινὰς 
ἐχ τῶν διδασκαλείων δρῶμεν, τίς δ᾽ ἐπὶ δεῖπνον ἀπιὼν 

852 ὥφϑη σχυϑρωπός, ὥστπτεερ οἱ ἐς τὰ διδασκαλεῖα φοιτῶντες; 



14 
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xai μὴν ὃ μὲν τταράσιτος ἑκὼν αὐτὸς ἐτεὶ δεῖτενον ἔρχεται 
μάλα ἐπιιϑυμῶν τῆς τέχνης, οἱ δὲ τὰς ἄλλας τέχνας μανϑά 
γοντες μισοῖσιν αὐτάς, ὥστε ἔνιοι ÓL αὐτὰς ἀτεοδιδράσχουσι 
τί δέ, οὐ xaxeivo ἐννοῆσαί σε δεῖ, ὅτι xal τοὺς ἐν ἐκείναις 

ταῖς τέχναις πιροχότιτοντας οἱ ττατέρες καὶ μητέρες τούτοις 

τιμῶσι μάλιστα, οἷς xa9' ἡμέραν καὶ τὸν παράσιτον; 
Καλῶς νὴ AU ἔγραψεν ὃ zai, λέγοντες, δότε αὐτῷ φαγεῖν" 
οὐκ ἔγραψεν ὀρϑῶς, μὴ δῶτε. οὕτω τὸ τιερᾶγμα καὶ ἔντιμον 
xai ἐν τιμωρίᾳ μέγα φαίνεται. 14. καὶ μὴν αἱ ἄλλαι τέχναι 
τὸ ὕστερον τοῦτο ἔχουσι μετὰ τὸ μαϑεῖν καὶ τοὺς καρποὺς 
ἡδέως ἀπολαμβάνουσι" 7τολλὴ yàg ,,κκαὶ ὄρϑιος οἶμος ἐς 

αὐτάς“ ἡ δὲ πιαρασιτικὴ μόνη τῶν ἄλλων εὐθὺς ἀπολαύει 
τῆς τέχνης ἐν αὐτῷ τῷ μανϑάνειν, καὶ ἅμα τε ἄρχεται καὶ 
ἐν τῷ τέλει ἐστίν. καὶ μέντοι τῶν ἄλλων τεχνῶν οὐ τινές, 
àAÀà nügor ἐπὶ μόνην τὴν τροφὴν γεγόνασιν, ὃ δὲ τταρά- 
σιτος εὐθὺς ἔχει τὴν τροφὴν ἅμα τῷ ἄρξασϑαι τῆς τέχνης. S93 
ἢ οὐκ ἐννοεῖς ὅτι ὃ μὲν γεωργὸς γεωργεῖ οὐ τοῦ γεωργεῖν 
ἕνεχα χαὶ ὃ τέχτων τεχταίνεται οὐχὶ τοῦ τεχταίνεσϑαι 
ἕνεχα, ὃ δὲ τταράσιτος οὐχ ἕτερον μέν τι διώχει, ἀλλὰ τὸ 
αὐτὸ καὶ ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ καὶ οὗ ἕνεκα γίγνεται; 15. καὶ 

- , €i 

μὴν ἐκεῖνό ye οὐδείς ἐστιν ὅστις ovx ἐπίσταται, ovi οἱ μὲν 
τὰς λοιπὰς τέχνας ἐργαζόμενοι τὸν μὲν ἄλλον χρόνον τα- 
^ - A , , p^ * LI 

λαιτεωροῦσι, μέαν δὲ ἡ δύο μόνας τοῦ μηνὸς ἡμέρας ἱερὰς 
» * € , * ) » * ^ , 

ἀγουσι, xol αἱ τεόλεις δὲ vag uiv δι᾽ ἔτους, vag δὲ ἐμμή- 

γους ἑορτὰς ἐτειτελοῦσι, καὶ εὑφραίνεσϑαι λέγονται τότε" 
ὃ δὲ παράσιτος τοῦ μηνὸς τὰς τριάχονϑ᾽ ἡμέρας ἱερὰς 
ἄγει" ττᾶσαι γὰρ αὐτῷ δοκοῦσιν εἶναι τῶν ϑεῶν. 10. ἔτι 

ς * , ^ Pd - 3 

οἱ μὲν βουλόμενοι τὰς ἄλλας τέχνας κατορϑοῦν ολιγοσιτέαις 
᾽} —- ^— 

καὶ ολιγοτεοσίαις χρῶνται xad&zceo οἱ νοσοῦντες,:τολυσιτέαις 
δὲ xal “τολυτοσίαις οὐκ ἔστιν εὐφραινομένους μανϑάνειν. 
17. καὶ αἱ μὲν ἄλλαι τέχναι χωρὶς ὀργάνων οὐδαμῶς τῷ 
χεχτημένῳ ὑτιηρετεῖν δύνανται᾽ οὔτε γὰρ αὐλεῖν ἔνε χωρὶς 

3 - v , M , » c , M cet . 

αὐλὼν ovre ψάλλειν ἄνευ λύρας οὔτε ἱτιτεξύειν ἄνευ ἵσετεου 
αὕτη δὲ οὕτως ἐστὶν ἀγαϑὴ xol οὐ βαρεῖα τῷ τεχνέτῃ, SA 
ὥστε ὑτιάρχει xal τῷ μηδὲν ἔχοντι ὕτελον χρῆσϑαι αὐτῇ. 
18. xal ὡς ἔοικεν ἄλλας τέχνας μανϑάνομεν μισϑὸν διδόν- 
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τες, ταύτην δὲ λαμβάνοντες. 19. ἔτι τῶν μὲν ἄλλων τεχνῶν 19 
εἰσι διδάσκαλοί τινες, τῆς δὲ παρασιτικῆς οὐδείς, ἀλλ᾽ 
ὥσττερ ἡ ποιητικὴ κατὰ τὸν Σωχράτη xal αὕτη ϑείᾳ τινὶ 
μοίρᾳ ᾽ταραγένεται. 20. κἀκεῖνο δὴ σχότει, ὅτι τὰς μὲν 20 
ἄλλας τέχνας ὁδεύοντες ἢ τελέοντες οὐ δυνάμεϑα διατεράτ- 
τεσϑαι, ταύτῃ δέ ἔστι χρῆσϑαι xal ἐν ὁδῷ καὶ πελέοντι. 

21. TYX. Πάνυ μὲν οὗν. 

ILAP. Καὶ μέντοι, ὦ Τυχιάδη, αἱ μὲν ἄλλαι τέχναι 
δοχοῦσί μοι ταύτης ἐπιϑυμεῖν, αὕτη δὲ οὐδεμιᾶς ἑτέρας. 

TYX. Τί δέ, οὐχ οἱ τὰ ἀλλότρια λαμβάνοντες ἀδι- 
κεῖν σοι δοκοῦσι; 

ILAP. Πῶς γὰρ οὔ; 
TYX. Πῶς ovv ὃ τταράσιτος τὰ ἀλλότρια λαμβάνων 

οὐκ ἀδικεῖ μόνος; 
22. ILAP. Οὐκ ἔχω λέγειν. καὶ μὴν τῶν ἄλλων 22 

τεχνῶν αἱ ἀρχαὶ φαῦλαέ τινες καὶ εὐτελεῖς εἰσι, τῆς δὲ 
“αρασιτιχῆς ττάνυ γενναία vig" τὸ γὰρ ϑρυλούμενον τοῦτο 
τῆς φιλίας ὄνομα οὐκ ἂν ἄλλοϑιὲ εὕροις [ἢ ἀρχὴν παρα- 
σιτιεκῆς.] 

TYX. Ilog λέγεις; 

ILAP. Ὅτι οὐδεὶς ἐχϑρὸν ἢ ἀγνῶτα ἄνθρωτιον ἀλλ᾽ 
οὐδὲ συγήϑη μετρίως inl δεῖτενον καλεῖ, ἀλλὰ δεῖ τερό- 
τερον οἶμαι τοῦτον γενέσθαι φίλον, Ἷ ἵγα κοινωνήσῃ 07t0Y- 

S5 δῶν xal τραττέζης καὶ τῶν τῆς τέχνης ταύτης μυστηρίων. 
ἐγὼ γοῦν ττολλάκις ἤχουσά τινων λεγόντων, ποταττὸς δὲ 
οὗτος [δ] φίλος ὅστις οὔτε βέβρωχεν οὔτε ττέτεωχε μεϑ'᾽ 
ἡμῶν, δῖλον ὅτι τὸν συμπίένοντα χαὶ συνεσϑίοντα μό- 
γον τοιστὸν φίλον ἡγουμένων. 923. ὅτι ye μὴν ἡ βασιλι- 23 
χωτάτη τῶν τεχνῶν ἔστιν αὕτη, μάϑοις ἂν xai ix τοῦδε 

οὐχ ἥκιστα" τὰς μὲν γὰρ λοιπὰς τέχνας οὐ μόνον χαχο- 
παϑοῦντες xal ἱδροῦντες, ἀλλὰ νὴ Za χαϑήμενοι xai 
ἑστῶτες ἐργάζονται ὥσττερ ἀμέλει δοῦλοι τῶν τεχνῶν, ὃ 
δὲ τεαράσιτος μεταχειρίζεται τὴν αὑτοῦ τέχνην ὡς βασι- 
λεὺς καταχείμενος. 24. ἐκεῖνα μὲν γὰρ τί δεῖ λέγειν τιερὶ 24 
τῆς εὐδαιμονίας αὐτοῦ, ὅτι δὴ μόνος κατὰ τὸν σοφὸν 
Ὅμηρον ,οὔτε φυτεύει χερσὶ φυτὸν οὔτε ἀροῖ, ἀλλὰ τά 
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y. ἄσπαρτα xol ἀνήροτα πάντα“" νέμεται; 25. καὶ μὴν 
ῥήτορά τε καὶ γεωμέτρην καὶ χαλχέα οὐδὲν κωλύει τὴν 
ἑαυτοῦ τέχνην ἐργάζεσθαι ἐὰν τε ττονηρὸς ἐάν τε καὶ μω- 
ρὸς ἢ, παρασιτεῖν δὲ οὐδεὶς δύναται ἢ μωρὸς ὧν ἢ πο- 
γηρός. 

TYX. Παπαῖ, οἷον χρῆμα ἀποφαίνεις τὴν πιαρασιτι- 
χήν᾽ ὥστε xal αὑτὸς ἤδη βούλεσθαι δοχῶ μοι παράσι- 
τος εἶναι ἀντὶ τοῦ ὃς εἶμι. 

26 26. ILAP. Ὡς μὲν τοίνυν χοινῇ πασῶν διαφέρει, δε- 
«δεῖχϑαί μοι δοχῶ. φέρε δὲ ὡς [καὶ] ἰδίᾳ ἑκάστης δια- 
φέρει, σχοπῶμεν. τὸ μὲν δὴ ταῖς βαναΐσοις τέχναις πα- 
ραβάλλειν αὐτὴν ἀνόητόν ἐστι, xal μᾶλλόν πως καϑαι- 

ροῦντος τὸ ἀξίωμα τῆς τέχνης. ὅτι γε μὴν τῶν καλλίστων 858 
χαὶ μεγίστων τεχνῶν διαφέρει δειχτέον. ὡμολόγηται δὴ 
πρὸς πάντων τήν τε ῥδητοριχὴν καὶ τὴν φιλοσοφίαν, ἃς 
διὰ γενναιότητα καὶ ἐπιστήμας ἀποφαίνονταί τινες, **** 
ἐχεειδὰν καὶ τούτων ἀποδείξω τὴν παρασιτικὴν πολὺ κρα- 
τοῦσαν, δῆλον ὅτι τῶν ἄλλων τεχνῶν δόξει προφερε- 
στάτη καϑάστερ ἡ Ναυσιχάα τῶν ϑεραπεαινίδων. 271. κοι- 
γῇ μὲν οὖν ἀμφοῖν διαφέρει καὶ τῆς ῥητορικῆς xai τῆς 
φιλοσοφίας, πρῶτον κατὰ τὴν ὑπόστασιν" ἡ μὲν γὰρ 
ὑφέστηχεν, αἱ δὲ οὔ" ovre γὰρ τὴν ῥητοριχὴν ἕν τι καὶ 
τὸ αὐτὸ νομίζομεν, ἀλλ᾽ οἱ μὲν τέχνην, oí δὲ τοὐναντίον 
ἀτεχνίαν, ἄλλοι δὲ καχοτεχνίαν, ἄλλοι δὲ ἄλλο τι" δμοίως 
δὲ xol τὴν φιλοσοφίαν οὐ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως 
ἔχουσαν, ἑτέρως μὲν γὰρ Ἐπικούρῳ δοχεῖ τὰ πράγματα 
ἔχειν, ἑτέρως δὲ τοῖς ἀπὸ τῆς Στοᾶς, ἑτέρως δὲ τοῖς ἀττὸ 85i 
τῆς ᾿Αχαδημίας, ἑτέρως δὲ τοῖς ἀπὸ τοῦ Περιπάτου, καὶ 
ἁπλῶς ἄλλος ἄλλην ἀξιοῖ τὴν φιλοσοφέαν εἶναι" καὶ μέχρι 
γε νῦν οὔτε οἱ αὐτοὶ γνώμης κρατοῦσιν οὔτε αὐτῶν ἡ 
τέχνη μία φαίνεται. ἐξ ὧν δῆλον Ó τι τεχμαίρεσϑαι xa- 
ταλείπεται. ἀρχὴν γάρ φημι μηδὲ εἶναι τέχνην ἧς οὐχ 
ἔστιν ὑπόστασις. inel τί δή move; ἀριϑμητικὴ μὲν uía 
ἐστὶ καὶ ἡ αὐτὴ καὶ δὶς δύο παρά τε ἡμῖν καὶ παρὰ Πέρ- 
σαις τέτταρα ἔστι καὶ συμφωνεῖ ταῦτα καὶ παρὰ Ἕλ- 
λησι καὶ βαρβάροις, φιλοσοφίας δὲ πολλὰς καὶ διαφό- 

2 «- 
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ρους δρῶμεν xal οὔτε τὰς ἀρχὰς οὔτε τὰ τέλη σύμφωνα 
πασῶν. 

TYX. ᾿Αληϑῆ λέγεις" μίαν μὲν γὰρ τὴν φιλοσοφίαν 
εἶγαι λέγουσιν, αὐτοὶ δὲ αὐτὴν ττοιοῦσι πολλάς. 

S8 28, ILAP. Καὶ μὴν καὶ τὰς μὲν ἄλλας τέχνας, εἰ καί 28 
τι χατὰ ταύτας ἀσύμφωνον εἴη, καὶ παρέλϑοι τις συγ- 
γγώμης ἀξιώσας, ἐπεὶ μέσαι τε δοχοῦσι καὶ ai χαταλή- 
ψεις αὐτῶν οὐκ εἰσὶν ἀμετάπτωτοι. φιλοσοφίαν δὲ τίς ἂν 
χαὶ ἀγάσχοιτο μὴ μίαν εἶναι καὶ μηδὲ σύμφωνον αὐτὴν 
ἑαυτῇ μᾶλλον τῶν ὀργάνων; μία μὲν οὖν οὐκ ἔστι φι- 
λοσοφία, ἐπειδὴ δρῶ xol ἄπειρον ovoav' πολλαὶ δὲ οὐ 
δύνανται εἶναι, ἐτεειδήττερ ἡ [φιλο]σοφία μία. 39. δμοίως 29 
δὲ xal περὶ τῆς ὑποστάσεως τῆς ῥητορικῆς ταῦτα φαίη 
τις ἄν" τὸ γὰρ τιερὶ ἑνὸς προχειμένου ταὐτὰ μὴ λέγειν 
ἅπαντας, ἀλλὰ μάχην εἶναι φορᾶς ἀντιδόξου, ἀτπτόδειξις 
μεγίστη τοῦ μηδὲ τὴν ἀρχὴν εἶναι τοῦτο οὗ μία κατάλη- 
ψις οὐκ ἔστι" τὸ γὰρ ζητεῖν τό, τί μᾶλλον αὐτό ἐστι, καὶ 

S0r0 μηδέτεοτε ὁμολογεῖν μίαν εἶναι, τοῦτο αὐτὴν ἀναιρεῖ 
τοῦ ζητουμένου τὴν οὐσίαν. 30. ἡ μέντοι παρασιτικὴ οὐχ 80 
οὕτως ἔχει, ἀλλὰ καὶ ἐν Ἕλλησι καὶ βαρβάροις μέα ἐστὶ 
χαὶ xarà ταὐτὰ xal ὡσαύτως, καὶ οὐκ ἂν εἴποι τις ἂλ- 

λως μὲν τούσδε, ἑτέρως δὲ τούσδε παρασιτεῖν, οὐδέ εἶσιν 

ὡς ἔοικε παράσιτοί τινες οἷον Στωϊχοὶ ἢ Ἐπιχούρειοι 

δόγματα ἔχοντες διάφορα, ἀλλὰ πᾶσι πρὸς ἅπαντας ὅμο- 
λογία τίς ἐστι καὶ συμφωνία τῶν ἔργων καὶ τοῦ τέλους. 
ὥστε ἔμοιγε δοχεῖν ἡ παρασιτικὴ κινδυνεύει κατὰ γε τοῦτο 
χαὶ σοφία εἶναι. 

81. TYX. Πάνυ μοι δοχεῖς ταῦτα ἱκανῶς εἰρηκέναι. 81 

ὡς δὲ καὶ τὰ ἄλλα χείρων ἐστὶν ἡ φιλοσοφία τῆς σῆς 
τέχνης, ττῶς ἀποδειχνύεις; 

ΠΑ͂Ρ. Οὐκοῦν ἀνάγχη τιρῶτον εἰπεῖν ὅτι φιλοσοφίας 
μὲν οὐδέποτε ἠράσϑη τεαράσιτος, παρασιτικῆς δὲ πάμ- 

80 πολλοι ἐτειϑυμήσαντες μνημονεύονται φιλόσοφοι, καὶ μέχρι 
γε νῦν ἐρῶσι. 

TYX. Καὶ τίνας ἂν εἰττεῖν ἔχοις φιλοσόφους τεαρα- 
σιτεῖν σττουδάσαντας; 

Lucian ΠῚ. 3 
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ILAP. Otg μέντοι, ὦ Τυχιάδη, xai σὺ γινώσχων 
ὑτεοχρίνῃ ἀγνοεῖν πρὸς ἐμὲ ὥς τινος αὑτοῖς αἰσχύνης 

ἐντεῦϑεν γιγνομένης, οὐχὶ τιμῆς. 

TYX. Οὐ μὰ τὸν dla, ὦ Σίμων, ἀλλὰ καὶ σφόδρα 

ἀπορῶ οἵστινας xay εὕροις εἰχεεῖν. 
ILAP. Ὦ γενναῖε, σύ μοι δοχεῖς ἀνήχοος εἶναι καὶ 

τῶν ἀναγραψάντων τοὺς ἐχείνων βίοις, ἐπεὶ τεάντως ἂν 

xal ἐπιγνῶναι οὕστινας λέγω δύναιο. 
TYX. Καὶ μέντοι νὴ τὸν Ἡραχλέα ποθῶ δὴ ἀκούειν 

τίνες εἰσίν. 

ILAP. Ἔγω σοι δείξω χαὶ χαταλέξω αὐτοὺς ὄντας 

οὐχὶ τοὺς φαυλοτάτους, ἀλλ᾽ ὡς ἐγὼ δοχῶ, τοὺς ἀρίστους 
32 xai oUc ἥκιστα σὺ οἴει. 32. Αἰσχίνης μέντοι ὃ Σωχρατιχός, 

οὗτος ὃ τοὺς μαχροὺς χαὶ ἀστείους διαλόγους γράψας, 
ἦχέ ποτε ἐς Σικελίαν χομίζων αὐτούς, εἴ ττως δύναιτο 

δι’ αὐτῶν γνωσθῆναι Διονυσίῳ τῷ τυράννῳ, καὶ τὸν 80] 
ιλτιάδην ἀναγνοὺς καὶ δόξας εὐδοχιμηκέναι (1) λοιπὸν ἐχά- 
ϑητο ἐν Σικελίᾳ τπιαρασιτῶν “Ππονυσίῳ [καὶ] ταῖς ΣΣωχράτους 

88 διατριβαῖς ἐρρῶσϑαι φράσας. 33. τί δέ, καὶ ᾿Αρίστιτεπτος 
ὃ Κυρηναῖος οὐχὶ vOv δοκίμων φαίνεταί σοι φιλοσόφων; 

TYX. Καὶ zavv. 
ILAP. Kal οὗτος μέντοι xarà τὸν αὐτὸν χρόνον διέ- 

τριβεν ἐν Συραχούσαις παρασιτῶν Διονυσίῳ. πάντων 

γοῦν ἀμέλει τῶν τταρασέτων αὐτὸς ηὐδοκίμει τπταρ᾽ αὐτῷ" 
xal γὰρ ἣν τιλέον τι τῶν ἄλλων ἐς τὴν τέχνην εὐφυής, 
ὥστε τοὺς ὀψοποιοὺς ὁσημέραι ἔπεμτιε τεαρὰ τοῦτον ὃ 
Διονύσιος ὥς τι παρ᾽ αὐτοῦ μαϑησομένους. οὗτος μέν- 

8δάτοι δοκεῖ καὶ κοσμῆσαι τὴν τέχνην ἀξίως. 84. ὃ δὲ Πλά- 
των ὑμῶν 6 γενναιότατος xai αἰτὸς μὲν Txev ἐς Σικε- 
λίαν ἐπὶ τούτῳ, xal ὀλίγας τταρασιτήσας ἡμέρας τῷ τυ- 
ράννῳ [τοῦ παρασιτεῖν) ὑττὸ ἀφυίας ἐξέττεσε, xal maAw 
“᾿ϑήναζε ἀφικόμενος καὶ φιλοπονήσας καὶ “παρασχευά- 
σας ἑαυτὸν αὐϑις δευτέρῳ στόλῳ ἐττέτελευσε τῇ Σικελίᾳ 
χαὶ δεισυνήσας πάλιν ὀλίγας ἡ ἡμέρας $zxó ἀμαϑίας Btéssane" 862 

«oci αὕτη ἡ συμφορὰ Πλάτωνι περὶ Σικελίαν ὁμοία δοχεῖ 
γενέσϑαι τῇ Νιχίου. 
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TYX. Καὶ τίς, ὦ Σίμων, περὶ τούτου λέγει; 
35. IL4P. Πολλοὶ μὲν καὶ ἄλλοι, ᾿Αριστόξενος δὲ 085 

μουσιχός, πολλοῖ λόγου ἄξιος. [καὶ] αὐτὸς δὲ τταράσιτος 
Νηλέως vv] Εὐριτείδης μὲν γὰρ ὅτι ᾿Αρχελάῳ μέχρι τοῦ 
ϑανάτου παρεσίτει xal ᾿νάξαρχος ᾿Αλεξάνδρῳ τιάντως 
ἐπίστασαι. 86. καὶ ᾿Αριστοτέλης δὲ τῆς παρασιτιχῆς ἤρ- 86 
ξατο μόνον ὥσπερ xal τῶν ἄλλων τεχνῶν. 237. φιλο- 81 

σίφους μὲν οὖν, ὥσπερ ἦν, παρασιτίᾳ σπουδάσαντας 
ἔδειξα" πιαράσιτον δὲ οὐδεὶς ἔχει φράσαι φιλοσοφεῖν ἐϑε- 
λήσαντα. 38. xal μέντοι εἰ ἔστιν εὔδαιμον τὸ μὴ πεινῆν 88 
μηδὲ διψῆν μηδὲ ῥιγοῦν, ταῦτα οὐδενὶ ἄλλῳ ὑὕπαρχει ἢ 
παρασίτῳ. ὥστε φιλοσόφους μὲν àv τις πολλοὺς καὶ δι- 
γοῦντας xal τιεινῶντας εὕροι, παράσιτον δὲ ov' ἢ ovx 
ἂγ εἴη παράσιτος, ἀλλὰ δυστυχής τις ἢ πτωχὸς ἄνϑρω- 
πος ἢ φιλοσόφῳ ὅμοιος. 

39. TYX. Ἱκανῶς ταῦτά γε. ὅτι δὲ κατὰ πολλὰ δια- 89 
δ φέρει φιλοσοφίας καὶ ῥητορικῆς ἡ παρασιτιχὴ πῶς ἐπι- 

δειχνύεις; 
ΠΑ͂Ρ. Εἰσίν, ὦ βέλτιστε, καιροὶ τοῦ τῶν ἀνϑριύττων 

βίου, ὃ μέν τις εἰρήνης, οἶμαι, ὃ δ᾽ αὐ πολέμου" ἐν δὴ 
τούτοις ττᾶσα ἀνάγχῃ φανερὰς γίνεσϑαι τὰς τέχνας καὶ 
τοὺς ἔχοντας ταύτας ὅποῖϊῖοί τινές εἶσι. πρότερον δέ, εἰ 

δοχεῖ, σχοπττώμεϑα τὸν τοῦ πολέμου χαιρόν, καὶ τίνες ἂν 
εἶεν μάλιστα χρησιμώτατοι ἰδίᾳ τε ἕκαστος αὐτῷ καὶ κοινῇ 
τῇ πόλει. | 

TYX. Ov μέτριον ἀγῶνα καταγγέλλεις τῶν avogov: 
καὶ ἔγωγε πάλαι γελῶ κατ᾽ ἐμαυτὸν ἐννοῶν, ποῖος ἂν 
εἴη συμβαλλόμενος παρασίτῳ φιλόσοφος. 

40. ΠΑ͂Ρ. Ἵνα τοίνυν μὴ πάνυ ϑαυμάζῃς μηδὲ τὸ 40 
πρᾶγμα δοκῇ σοι χλεύης ἄξιον, φέρε προτυτεωσώμεϑα 
παρ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς ἠγγέλϑαι μὲν αἰφνίδιον ἐς τὴν χώραν 
ἐμβεβληκέναι πολεμίους. εἶναι δὲ ἀνάγκην ἐπεξιέναι καὶ 
μὴ ττεριορᾶν ἔξω δῃουμένην τὴν γῆν, τὸν στρατηγὸν δὲ 
παραγγέλλειν ἅπαντας ἐς τὸν κατάλογον τοὺς ἐν ἡλικέᾳ, 
xal δὴ χωρεῖν τοὺς ἄλλους, ἐν δὲ δὴ τούτοις φιλοσόφους 
τινὰςδήτ καὶ ορας καὶ παρασίτους. πρῶτον τοίνυν ἀπο- 

3* 
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δύσωμεν αὐτούς" ἀνάγχη γὰρ τοὺς μέλλοντας ÓmAiLe- 
σϑαι γυμνοῦσϑαι τιρότερον. ϑεῶ δὴ τοὺς ἄνδρας, ὦ γεν-- 864 
ναῖε, καϑ᾽ ἕχαστον xoi δοχίμαζε τὰ σώματα. τοὺς μὲν 
τοίνυν αὐτῶν ὑπὸ ἐνδείας ἴδοις ἂν λεπτοὺς xai εὐχχροὺς 

γεφρρικότας ὥσττερ ἤδη τραυματίας παρειμένους" ἀγῶνα 
μὲν yàg xal μάχην σταδιαίαν xai ὠϑισμὸν xal χόνεν 
xai τραύματα μὴ γελοῖον ἢ λέγειν δύνασϑαι φέρειν ἀν- 
ϑρώπους ὥσπερ ἐκείνους τινὸς δεομένους ἀναλήψεως. 

4141. ἄϑρει δὲ πάλιν μεταβὰς τὸν παράσιτον ὅτπτοϊός τις 
φαίνεται. ἀρ᾽ οὐχ ὁ μὲν τὸ σῶμα πρῶτον πολὺς xol τὸ 
χρῶμα ἡδύς, οὐ μέλας δὲ οὐδὲ λευκός --- τὸ μὲν γὰρ γυ- 
ναικί, τὸ δὲ δούλῳ προσέοικεν --- ἔπειτα ϑυμοειδής, δει- 

γὸν βλέπων ὅποῖον ἡμεῖς, μέγα καὶ ὕφαιμον; οὐ γὰρ 
χαλὸν δεδοικότα xai ϑῆλυν ὀφϑαλμὸν ἐς πόλεμον φέ- 
ρειν. ἀρ᾽ οὐχ ὃ τοιοῦτος καλὸς μὲν γένοιτ᾽ ἂν xai ζῶν 

42 ὁτιλίτης, καλὸς δὲ xai εἰ ἀποϑάνοι [καλῶς;)] 42. ἀλλὰ τί 
δεῖ ταῦτα εἰκάζειν ἔχοντας αὐτῶν παραδείγματα; ἁπλῶς 
γὰρ εἰπεῖν, ἐν πολέμῳ τῶν πώποτε ῥητόρων ἢ φιλοσό- 
qo» οἱ μὲν οὐδὲ ὅλως ὑπέμειναν ἔξω τοῦ τείχους ττροελ-- 80δ 
ϑεῖν, εἰ δέ τις καὶ ἀναγχασϑεὶς παρετάξατο, φημὶ τοῦ- 
τον λιπόντα τὴν τάξιν ὑποστρέφειν. 

TYX. Ὡς ϑαυμάσια πάντα καὶ οὐδὲν ὑπισχνῇ μέ- 
τριον. λέγε δὲ ὅμως. 

ILAP. Τῶν μὲν τοίνυν ῥητόρων ᾿Ισοχράτης ovy ὅπως 
ἐς πόλεμον ἐξῆλϑέ ποτε, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐπὶ δικαστήριον ἀνέβη, 
διὰ δειλίαν, οἶμαι, ὅτι οὐδὲ τὴν φωνὴν διαρχοῦσαν εἶχε. 
τί ἔτι; οὐχὶ 4ημάδης μὲν xal «Αἰσχίνης καὶ Φιλοχράτης 
ὑχεὸ δέους εὐθὺς τῇ καταγγελίᾳ τοῦ Φιλίππου πολέμου 
τὴν πόλιν προὔδοσαν καὶ σφᾶς αὐτοὺς τῷ Φιλίππῳ xai 
διετέλεσαν ᾿4ϑήνησιν ἀεὶ τὰ ἐκείνου πολιτευόμενοι; ὥστ᾽ 
εἴ γε καὶ ἄλλος τις ᾿Αϑηναῖος κατὰ ταὐτὰ ἐπολέμει, κἀ- 
χεῖνος ἐν αὐτοῖς ἣν φίλος. ὃ Ὑπερείδης δὲ xai 4“ημοσϑέ- 

γης καὶ “Τυκοῦργος, οἵ γε δοκοῦντες ἀνδρειότεροι κὰν ταῖς 
ἐχκλησίαις ἀεὶ ϑορυβοῦντες καὶ λοιδορούμενοι τῷ Φιλίππῳ, 
τί ττοτὲ ἀπεειργάσαντο γενναῖον ἐν τῷ πρὸς αὐτὸν πολέμῳ; 
καὶ Ὑπερείδης μὲν καὶ z4vxovgyog οὐδὲ ἐξήλϑον, ἀλλ᾽ οὐδὲ 
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506 ὅλως ἐτόλμησαν μιχρὸν ἔξω παραχῦψαι τῶν πυλῶν, ἀλλ᾽ 
ἐντειχίδιοι ἐκάϑηντο παρ᾽ αὑτοῖς ἤδη πολιορχούμενοι γνω- 
μέδια καὶ τεροβουλευμάτια συντιϑέντες. ὃ δὲ δὴ κορυφαιό- 
τατος αὐτῶν, ὃ ταυτὶ λέγων ἐν ταῖς ἐχκλησίαις συνεχῶς, Φί- 

Awcztog γὰρ ὃ Π]Παχεδὼν ὄλεϑρος, ὅϑεν οὐδ᾽ ἂν ἀνδράτεοδον 
πρίαιτό τίς ποτε," τολμήσας προελϑεῖν ἐς τὴν Βοιωτίαν 
πρὶν ἢ συμμῖξαι τὰ στρατόττεδα χαὶ συμβαλεῖν ἐς χεῖρας, 
ῥίψας τὴν ἀσπείδα ἢ ἔφυγεν. ἢ οὐδέτω ταῦτα περότερον ἤχου- 
σας οὐδενὸς zav»v γνώριμα ὄντα οὐχ ὅπως ᾿᾿ϑηναίοις, 
ἀλλὰ Θρᾳξὶ καὶ Σχύϑαις, ὅϑεν ἐχεῖνο τὸ χάϑαρμα ue 

43. TYX. Ἐπίσταμαι ταῦτα" ἀλλ᾽ οὗτοι μὲν ῥδήτο- 48 
oeg xal λόγους λέγειν ἡσκηχότες, ἀρετὴν δὲ ov. τί δὲ περὶ 

τῶν φιλοσόφων λέγεις; οὐ γὰρ δὴ τούτους ἔχεις ὥσπερ 
ἐχείνους αἰτιᾶσϑαι. 

ΠΑ͂Ρ. Οὗτοι πάλιν, ὦ Τυχιάδη, οἱ περὶ ἀνδρείας 

ὁσημέραι διαλεγόμενοι xai κατατρίβοντες τὸ τῆς ἀρετῆς 
ὄνομα πολλῷ μᾶλλον τῶν ῥητόρων φανοῦνται δειλότεροι 
καὶ μαλακώτεροι. σχόπει δὲ οὕτως. πιρῶτον μὲν οὐκ ἔστιν 
ὅστις εἰχεεῖν ἔχοι φιλόσοφον ἐν πολέμῳ τετελευτηκότα. 
ἤτοι γὰρ οὐδὲ ὅλως ἐστρατεύσαντο, ἢ εἴπερ ἄρα, πάντες 
ἔφυγον. ᾿Αντισϑένης μὲν οὖν καὶ “4 :ογένης καὶ Κράτης 
καὶ Ζήνων xal Πλάτων καὶ «Αἰσχίνης καὶ ᾿Αριστοτέλης καὶ 
χεᾶς οὗτος 0 ὅμιλος οὐδὲ εἶδον πταραάταξιν᾽ μόνος δὲ τολ- 
μήσας ἐξελθεῖν ἐς τὴν ini Δηλίῳ μάχην ὃ σοφὸς αὐτῶν 

868 Σωχράτης φεύγων ἐκεῖϑεν ἀπὸ τῆς Πάρνηϑος ἐς τὴν Tav- 
ρέου παλαίστραν κατέφυγε" ττολὺ γὰρ αὐτῷ ἀστειότερον 
ἐδόκει μετὰ τῶν μειρακυλλίων καϑεζόμενον δαρίζειν καὶ 
σοφισμάτια προβάλλειν τοῖς ἐντυγχάνουσιν ἢ ἀνδρὶ Σπαρ- 
τιάτῃ μάχεσϑαι. 

TYX. Q γενναῖε, ταῖτα μὲν ἤδη xol παρ᾽ ἄλλων 
ἐπυυϑόμην, οὐ μὰ Δία σκώπτειν αὑτοὺς καὶ ὀνειδίζειν 
βουλομένων" ὥστε οὐδέν τί μοι δοκεῖς χαριζόμενος τῇ 
σεαυτοῦ τέχνῃ καταψεύδεσθαι τῶν ἀνδρῶν. 44. ἀλλ᾽ εἰ 44 
δοκεῖ ἤδη, φέρε xal σὺ τὸν παράσιτον ὅτιοῖός τίς ἔστιν 
ἐν πολέμῳ λέγε, καὶ εἰ ὅλως λέγεται παράσιτός τις γενέ- 
σϑαι τῶν παλαιῶν; 
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ILAP. Καὶ μήν, ὦ φιλότης, οὐδεὶς οὕτως ἀνήκοος 

Ὁμήρου, οὐδ᾽ ἂν τεάμτταν ἰδιώτης τύχῃ, ὅς τις ovx ἐπιέστα- 
ται παρ᾽ αὐτῷ τοὺς ἀρίστους τῶν ἡρώων τεαρασίτους ὄν-- 309 
vag* 0 τε γὰρ Νέστωρ ἐκεῖνος, οὗ ἀττὸ τῆς γλώττης ὥσπερ 
ἀέλι ὃ λόγος ἀττέρρει, αὐτοῦ τοῦ βασιλέως ταράσιτος ἦν, 
xal οὔτε τὸν ᾿Αχιλλέα, ὅσπερ ἐδόχει τε xol qv τὸ σῶμα 
γενναιότατος [καὶ δικαιότατος), οὔτε τὸν Διομήδην οὔτε 

τὸν Αἴαντα ὃ ᾿4γαμέμνων οὕτως ἐπαινεῖ ve καὶ ϑαυ- 
μάζει ὥσπερ τὸν Νέστορα. οὐδὲ γὰρ δέχα «ἴαντας εὖὔ- 
χεται γενέσϑαι αὑτῷ οὔτε δέχα ᾿4χιλλέας" πάλαι δ᾽ ἂν 
ἑαλωχέναι τὴν Τροίαν, εἰ τοιούτους ὅποῖος ἦν οὗτος ὃ 
παράσιτος, καίτεερ γέρων ὦν, στρατιώτας εἶχε δέκα. χαὶ 
τὸν Ἰδομενέα τὸν τοῦ Διὸς ἔγγονον “ταράσιτον ᾿4γαμέμ-- 
γογος ὁμοίως λέγει. 

45 45. TYX. Ταῦτα ui» xal αὐτὸς ἐπίσταμαι" οὕτεω γε S10 
μὴν δοχῶ μοι γιγνώσχειν, πῶς δὴ vo ἄνδρε vq .4γα- 
μέμνονι τταράσιτοι ἤστην. 

ILAP. ᾿Αναμνήσϑητι, ὦ γενναῖε, τῶν ἐπῶν ἐκείνων 
ὦὧνττερ αὐτὸς ὃ ᾿Αγαμέμνων πρὸς τὸν Ἰδομενέα λέγει. 

TYX. Ποίων; 

Π.4Ρ. σὸν δὲ πλεῖον δέπας αἰεὶ 

ἕστηχ᾽ ὥσπερ ἐμοὶ πιιέειν ὅτε ϑυμὸς avoyot. 
ἐνταῦϑα γὰρ τὸ αἰεὶ τελεῖον Óémag εἴρηκεν οὐχ ὅτι τὸ ττο- 
τήριον διὰ τεαντὸς τελῆρες εἱστήκει τῷ Ἰδομενεῖ καὶ μαχο- 
μένῳ χαὶ καϑεύδοντι, ἀλλ᾽ ὅτι αὐτῷ δι᾿ ὅλου τοῦ βίου 
μόνῳ συνδειτινεῖν ὑττῆρχε τῷ βασιλεῖ οὐχ ὥσπερ τοῖς 
λοιποῖς στρατιώταις πρὸς ἡμέρας τινὰς καλουμένοις. τὸν 
μὲν γὰρ «Αἴαντα, ἐπεὶ καλῶς ἐμονομάχησε τῷ Ἕνχτορι, 
»δὶς ᾿Αγαμέμνονα ὅῖον ἄγον“, φησί, κατὰ τιμὴν ἀξιω- 
ϑέντα ὀψὲ τοῦ πταρὰ τῷ βασιλεῖ δείτενου" ὃ δὲ Ἰδομενεὺς 
xal ὃ Νέστωρ ὁσημέραι συνεδείτενουν τῷ βασιλεῖ, ὡς 
αὐτός φημι. Νέστωρ δὲ παράσιτός μοι δοκεῖ τῶν βασι- 
λέων μάλιστα τεχνίτης καὶ ἀγαϑὸς γενέσθαι" οὐ γὰρ ἐπὶ 
τοῦ ᾿Αγαμέμνονος ἄρξασϑαι τῆς τέχνης, ἀλλὰ ἄνωϑεν 
ini Καινέως xoi Ἐξαδίου" δοχεῖ δὲ οὐδὲ ἂν τταύσασϑαι 
παρασιτῶν, el ur, ὃ ᾿Αγαμέμνων ἀττέϑανεν. 
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TYX. Οὗτος uiv γενναῖος ὃ τταράσιτος. εἰ δὲ xol 
ἄλλους τινὰς οἶσϑα, τιειρῶ λέγειν. 

46. ILAP. Τί οὖν, ὦ Τυχιάδη, οὐχὶ xoi Πάτροχλος 46 
- ^ , ΕἸ - - 

τοῦ ᾿Αχιλλέως παράσιτος ἣν, xal ταῦτα οὐδενὸς τῶν üÀ- 
λων Ἑλλήνων φαυλότερος οὔτε τὴν ψυχὴν οὔτε τὸ σῶμα 

2} 3 hi * ) 92 3 - - - 9 

veavíag ὧν; ξγὼ γὰρ ovÓ αὑτοῦ μοι δοχῶ τοῦ «Αχιλλέως 
Em 3 - ΕΥ̓ , 

τεχμαίρεσϑαι τοῖς ἔργοις avrov χείρω εἰναι" τόν τὲ yag 
(et , r ^ ap 

Exroga ῥήξαντα τὰς πύλας xal παρὰ ταῖς ναυσὶν εἴσω 

μαχόμενον οὗτος ἐξέωσε xai τὴν Πρωτεσιλάου ναῦν ἤδη 
καιομένην ἔσβεσε, καίτοι ἐπεβάτευον αὐτῆς οὐχ οἱ φαυ- 

λότατοι, ἀλλ᾽ οἱ τοῦ Τελαμῶνος Αἴας τε xol Τεῦχρος, 
€ ^ & 3 , € * , ^ * H 

0 μὲν οτυλίτης ἀγαϑός, 0 δὲ τοξότης. xal πολλοὺς uiv 
ἀπέχτεινε τῶν βαρβάρων, ἐν δὲ δὴ τούτοις xal Σαρτιη- 
δόνα τὸν τεαῖδα τοῦ Zftóg, ὃ παράσιτος τοῦ ᾿Αχιλλέως. xal 
J , 2. 4 " »* € , 3 b] ? * * 

ἀπέϑανε δὲ οὐχὶ τοῖς ἄλλοις ὁμοίως, ἀλλ αὑτὸν μὲν 
Ο. ^ Exroga ᾿ΑἸχιλλεὺς ἀπέχτεινεν, elg fva, καὶ αὐτὸν ᾿Αχιλ- 
λέα Πάρις, τὸν δὲ παράσιτον ϑεὸς καὶ δύο ἄνϑρωπστοι. 

- 2 - 

χαὶ τελευτῶν δὲ φωνὰς ἀφῆκεν οὐχ οἵας ὃ γενναιότατος 
tt. 3 , , ἔχτωρ xal mgooOonímvoY τὸν ᾿Αἰχιλλέα xal ἱκετεύων ὅτετως 

ς 1 ) - € b - 2...ἡ} ce ᾿Ξ. 0 γεχρὸς αὑτοῦ τοῖς οἰχείοις ἀποδοϑῇ, ἀλλ᾽ οἵας εἰχὸς 
) - , , * , 

ἀφεῖναι πιαράσιτον. τίνας δὴ ταύτας; 
τοιοῦτοι δ᾽ εἴσττερ μοι ἐείκοσιν ἀντεβόλησαν, 

82 πάντες x αὐτόϑ᾽ ὄλοντο ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαμέντες. 
47. TYX. Ταῦτα μὲν ἱκανῶς. ὅτι δὲ μὴ φίλος, 

ἀλλὰ παράσιτος ἦν ὃ Πάτρουχλος τοῦ ᾿Αχιλλέως, πιειρῶ 
λέγειν. 

ILAP. Αὐτόν, ὦ Τυχιάδη, τὸν Πάτροκλον ὅτι παρά- 
σιτος ἦν, λέγοντά σοι παρέξομαι. 

TYX. Θαυμαστὰ λέγεις. 
ΠΑ͂Ρ. dove τοίνυν αὐτῶν τῶν ἐτεῶν᾽" 

μὴ ἐμὰ σῶν ἁπάνευϑε τιϑήμεναι ὀστέ᾽, ᾿Αχιλλεῦ, 
ἀλλ᾽ ὁμοῦ, ὡς ἐτράφηνττερ ἐν ὑμετέροισι δόμοισι. 

xal πτάλιν ὑποβάς, xal ,,ue δεξάμενος“, φησίν, ,,0 Πηλεὺς 
ἔτρεφεν ἐνδυχέως καὶ σὸν ϑεράποντ᾽ ὀνόμηγε, 

τουτέστι παράσιτον εἶχεν. εἰ μὲν τοίνυν φίλον ἐβούλετο 
τὸν Πάτροχλον λέγειν, οὐχ ἂν αὐτὸν ὠνόμαζε ϑεράττοντα" 

{{ 
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ἐλεύϑερος γὰρ ἦν ὃ Πάτροχλος. τίνας τοίνυν λέγει τοὺς 
ϑεράστοντας, εἶ μήτε τοὺς δούλους μήτε τοὺς φίλους; 818 
τοὺς παρασίτους δῆλον ὅτι" ἦ καὶ τὸν ἸΠηριόνην τοῦ 
᾿Ιδομενέως xal αὐτὸν ϑεράποντα ὀνομάζει. σχότεει δὲ ὅτι 
xai ἐνταῦϑα τὸν μὲν ᾿Ιδσμενέα Διὸς ὄντα υἱὸν ovx ἀξιοῖ 
λέγειν »ἀτάλαντον Ἄρηϊ", “ηριόνην δὲ τὸν παράσιτον 

48 αἰτοῦ. 48. τί δέ; οὐχὶ xai “Τριστογείτων δημοτικὸς ὧν 

xai ττένης, ὥσττερ Θουκυδίδης φησί, παράσιτος ἣν “Ἵρμο- 

δίου; ví δέ; οὐχὶ καὶ ἐραστής; ἐτειεικῶς γὰρ οἱ τεαράσιτοι 
καὶ ἐρασταὶ vOv τρεφόντων εἰσίν. οὗτος τοίνυν τεάλιν 
ó παράσιτος τὴν ᾿αϑηναίων zóAw τυραννουμένην εἰς 
ἐλευϑερίαν ἀφείλετο, καὶ νῦν ἕστηχε χαλχοῦς ἐν τῇ ayogc 
μετὰ τῶν παιδικῶν. οὗτοι μὲν δή, τοιοίδε ὄντες, τταρά- 

49 σιτοι ἦσαν. 49. σὺ δὲ τιοῖόν τινα εἴχάζεις ἐν πολέμῳ τὸν 
παράσιτον; οὐχὶ τερῶτον μὲν ὃ τοιοῦτος ἀριστοποιησά- 
μενος ἔξεισιν ἐττὶ τὴν παράταξιν, καϑάπερ καὶ ὁ 'Oóvo- 

σεὺς ἀξιοῖ; οὐ γὰρ ἀλλ᾽ ὃν ἐν πολέμῳ μάχεσϑαί φησιν 514 
ἑστιάσει, εἰ καὶ εἰϑὶς ἅμα ἕῳ μάχεσϑαι δέοι ([)" καὶ ὃν 
ἄλλοι στρατιῶται χρόνον ὑπτὸ δέους ὁ μέν τις ἀχριβῶς 
ἁρμόζει τὸ κράνος, ὃ δὲ ϑωράχιον ἐνδύεται, ὃ δὲ αὐτὸ τὸ 
δεινὸν ὑποτιτεύων τοῦ πολέμου τρέμει, οὗτος δὲ ἐσϑέει 
τότε μάλα φαιδρῷ τῷ πιροσιώύπτῳ xal μετὰ τὴν ἔξοδον 
εὐθὺς ἐν πρώτοις διαγωνίζεται" ὃ δὲ τρέφων αὐτὸν ὄπισϑεν 
ὑποτέτακται τῷ παρασίτῳ, κἀχεῖνος αὐτὸν ὥσττερ ὃ .4ἴας 
τὸν Τεῦχρον ὑπὸ τῷ σάχει καλύπτει, καὶ τῶν βελῶν ἀφιε- 
μένων γυμνώσας ἑαυτὸν τοῦτον σχέπει" βούλεται γὰρ éxei- 

δθγον μᾶλλον σώζειν ἢ ἑαυτόν. 50. εἰ δὲ δὴ καὶ πέσοι παρά- 
σιτος ἐν πολέμῳ, οὐκ ἂν ἐπ᾿ αὐτῷ δήπου οὔτε λοχαγὸς 
οὔτε στρατιώτης αἰσχυνϑείη μεγάλῳ ve ὄντι γεχρῷ καὶ 
ὥσττερ ἐν συμποσίῳ καλῷ [καλῶς] καταχειμένῳ. ὡς ἄξιόν 
γε φιλοσόφου γεχρὸν ἰδεῖν τούτῳ παραχείμενον, ξηρόν, 
ῥυπῶντα , μαχρὸν τωγώγνιον ἔχοντα : προτεϑγηχότα τῆς 
μάχης, ἀσϑενῆ ἄνϑρωπον. τίς οὐκ ἂν ' χαταφρονήσειε ταύ- 
της τῆς πόλεως τοὺς ὑπασπιστὰς αὐτῆς οὕτως καχοδαί- 
μονας δρῶν; τίς δὲ οὐκ ἂν εἰχάσαι χλωροὺς καὶ χομήτας 
ὁρῶν ἀνϑρωπίσκους κειμένους, τὴν πόλιν ἀποροῦσαν συμ- 
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μάχων τοὺς ἐν τῇ εἱρκτῇ κακούργους ἐπειλῦσαι τῷ πολέμῳ; 
τοιοῦτοι μὲν ἐν τῷ ττολέμῳ πρὸς ῥήτορας καὶ φιλοσόφους 

56 εἰσὶν οἱ παράσιτοι. δ1. ἐν εἰρήνῃ δὲ τοσοῦτόν μοι δοχεῖϑι 
διαφέρειν παρασιτικὴ φιλοσοφίας ὅσον αὐτὴ ἡ εἰρήνη 
πολέμου. xal πρῶτον, εἰ δοκεῖ, σχοτεῶμεν τὰ τῆς eigi;- 
γης χωρία. 

TYX. Οἴπω ξυνέημε 0 τι τοῦτό zt) βούλεται. σχο- 
πῶμεν δὲ ὅμως. 

ΠΑ͂Ρ. Οὔκουν ἀγορὰν καὶ δικαστήρια καὶ γεαλαί- 
στρας καὶ γυμνάσια χαὶ κυνηγέσια καὶ συμπόσια ἔγωγε 
φαίην ἂν πόλεως χωρία; . 

TYX. Πάνυ μὲν οὖν. 
ILAP. Ὁ τοίνυν παράσιτος εἰς ἀγορὰν μὲν χαὶ δικα- 

στήρια οὐ πάρεισιν, ὅτι, οἶμαι, τοῖς συχοφᾶνταις πάντα 
τὰ χωρέα ταῦτα μᾶλλον προσήκει καὶ ὅτι οὐδὲν μέτριόν 
ἐστι τῶν ἐν τούτοις γιγνομένων, τὰς δὲ παλαίστρας χαὶ 
τὰ γυμνάσια xai τὰ συμπόσια διώχει καὶ κοσμεῖ μόνος 
οὗτος. ἐπεὶ τίς ἐν παλαίστρᾳ φιλόσοφος ἢ ἢ ῥήτωρ ἀποδὺς 
ἄξιος συγκριϑῆναι παρασίτου τῷ σώματι; ἢ τίς ἐν γυμ- 
γασίῳ τούτων ὀφϑεὶς οὐχ αἰσχύνη μᾶλλον τοῦ χωρίου 
ἐστέ; καὶ μὴν ἐν ἐρημίᾳ τούτων οὐδεὶς ἂν ὑποσταίη ϑη- 
ρίον ὁμόσε ἰόν, ὃ δὲ παράσιτος αὐτά τε ἐπιόντα μέγει 
χαὶ δέχεται ῥᾳδίως μεμελετηχὼς αὑτῶν ἐν τοῖς δείπνοις 
καταφρονεῖν, καὶ οὔτε ἔλαφος οὔτε σῦς αὐτὸν ἐχττλήττει 
πεφριχώς, ἀλλὰ καὶ ἂν ἐπ᾽ αὐτὸν ὁ σῦς τὸν ὀδόντα ϑήγῃ, 
xal ὃ τταράσιτος ἐπὶ τὸν σῦν ἀντιϑήγει. τοὺς μὲν γὰρ 
λαγὼς διώκει μᾶλλον τῶν κυνῶν. ἐν δὲ δὴ συμποσίῳ εἰς 
ἂν χαὶ ἁμιλλήσαιτο παρασίτῳ ἤτοι παίζοντι ἢ 7 ἐσϑίέοντι; 

9$ τίς δ᾽ ἂν μᾶλλον εὐφράναι τοὺς συμπότας; πότερόν ποτε 
οὗτος ἄδων καὶ σκώπτων, ἢ ἄνθρωπος μὴ γελῶν, ἐν τρι- 
Boviq χείμενος, ἐς τὴν γῆν δρῶν, ὥσπερ ἐπὶ πένϑος οὐχὶ 
[cic] συμπόσιον ἥκων; καὶ ἔμοιγε δοκεῖ, ἐν συμποσίῳ φιλό- 

σοφος τοιοῦτόν ἔστιν οἷον ἐν βαλανείῳ χύων. 
92. Φέρε δὴ ταῦτα ἀφέντες i αὐτὸν ἤδη βαδίξω- 62 

μὲν τὸν βίον τοῦ παρασίτου σχοττοῦντες ἅμα χαὶ παρα- 
βάλλοντες ἐχείνῳ.: πρῶτον τοίνυν ἴδοι τις ἂν τὸν μὲν 
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παράσιτον ἀεὶ δόξης καταφρονοῦντα χαὶ οὐδὲν αὐτῷ μέ- 

λον ὧν ἂν ol ἄνϑρωποι οἴωνται περὶ αὐτοῦ, ῥήτορας δὲ καὶ 

φιλοσόφους εὕροι τις ἂν οὗ τινάς, ἀλλὰ πάντας ὑτεὸ τύ- 

φου xal δόξης τριβέντας, καὶ οὐ δόξης μόνον, ἀλλὰ χαὶ 

ὃ τούτου αἴσχιόν ἐστιν, Dra ἀργυρίου. καὶ ὃ μὲν ztaga- 

σιτος οὕτως ἔχει τερὸς ἀργύριον ὡς [ovx] àv τις [οὐδὲ] περὸς 

τὰς ἐν τοῖς αἰγιαλοῖς ψηφῖδας [ἀμελῶς] ἔχοι, καὶ οὐδὲν 

αὐτῷ Ooxei διαφέρειν τὸ χρυσίον τοῦ πυρός" οἵ γε μὴν 

ῥήτορες, καὶ ὃ δεινότερόν ἐστι, καὶ οἱ φιλοσοφεῖν φάσ- 

χοντες πρὸς αὐτὰ οὕτως διάκεινται χαχοδαιμόνως, ὥστε 
τῶν μάλιστα νῦν εὐθοχιμούντων φιλοσόφων --- περὶ μὲν 

γὰρ τῶν ῥητόρων τί δεῖ λέγειν; — ὃ μὲν δικάζων δίχην 
δώροις év' αὐτῇ ἑάλω, ὃ δὲ παρὰ βασιλέως ὑττὲρ τοῦ 5ΤῚ 

συνεῖναι μισϑὸν αἰτεῖ καὶ οὐκ αἰσχύνεται, εἰ ἔτι τερεσβύ- 

της ἀνὴρ διὰ τοῦτο ἀποδημεῖ καὶ μισϑοφορεῖ καϑάπερ 

Ἰνδὸς ἢ Σχύϑης αἰχμάλωτος, xol οὐδὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα αἰ- 

88 σχύνεται, ὃ λαμβάνει. 58. εὕροις δ᾽ ἂν οὐ μόνον ταῦτα 

περὶ τούτους, ἀλλὰ xol ἄλλα τεάϑη, οἷον λύπας xal ὁρ- 

γὰς χαὶ φϑόγους xal παντοίας ἐπιϑυμίας. 0 γε μὴν τια- 

ράσιτος ἔξω τούτων ἐστὶν ἁπάντων" οὔτε γὰρ ὀργίζεται 

δι᾽ ἀνεξικακίαν καὶ ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ ὅτῳ ὀργισϑείη" 

xal εἰ ἀγαναχτήσειε δέ ποτε, ἡ ὀργὴ αὐτοῦ χαλεπὸν μὲν 

οὐδὲ σχυϑρωπὸν οὐδὲν ἀπεργάζεται, μᾶλλον δὲ γέλωτα 
xai εὐφραίνει τοὺς ξυνόντας. λυτεεῖταί 78 μὴν καὶ i ἥκιστα 
γάντων, τοῦτο τῆς τέχνης παρασχευαζούσης αὐτῷ καὶ 
χαριξομένης, μὴ ἔχειν ὑποὲρ ὅτου λυπηϑείη" οὔτε γὰρ 
χρήματα ἐστιν αὐτῷ οὔτε οἶκος οὔτε οἰκέτης οὔτε γυνὴ 

οὔτε τεαῖδες, ὧν διαφϑειρομένων πᾶσα ἀνάγχη λυπεῖσϑαι 

τὸν ἔχοντα αὐτά. nivel δὲ οὔτε δόξης οὔτε χρημάτων, 

ἀλλ᾽ οὐδὲ ὡραίου τινός. 

δά 54. TYX. ᾿Αλλ᾽, ὦ Σίμων, εἰχός ye ἐνδείᾳ τροφῆς 
λυτεηϑῆναι αὐτόν. 

ILAP. "4yvosie, ὠ Τυχιάδη, ὅτι ἐξ a ἀρχῆς οὐδὲ πεαρά- 878 

σιτός ἔστιν οὗτος, ὅστις ἀτιορεῖ τροφῆς οὐδὲ γὰρ ἀν- 

ὁρεῖος ἀπορίᾳ ἀνδρείας ἐστὶν ἀνδρεῖος, οὐδὲ φρόνιμος 
ἀτιορίᾳ φρενῶν ἐστι φρόνιμος" ἄλλως γὰρ οὐδὲ παράσι- 
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τος ἂν εἴη. τερόχειται δὲ ἡμῖν περὶ πιαρασίτου ζητεῖν ὃν- 
τος, οὐχὶ μὴ ὄντος. εἰ δὲ ὃ ἀνδρεῖος οὐχ ἄλλως ἢ παρου- 
σίᾳ ἀνδρειότητος χαὶ ὃ φρόνιμος παρουσίᾳ φρονήσεως, 
xal ὃ παράσιτος δὲ παρουσίᾳ τοῦ παρασιτεῖν παράσιτος 
ἔσται" ὡς εἴ γε τοῦτο μὴ ὑπάρχει αὐτῷ, περὶ ἄλλου τι- 
γός, xal οὐχὶ τεαρασέτου, ζητήσομεν. 

ΤΥ͂Χ. Ovxobv οὐδέστοτε ἀπορήσει τταράσιτος τροφῆς; 
Π.Ρ. Ἔοικεν" ὥστε οὔτ᾽ ἐπὶ τούτῳ οὔτ᾽ ἐπ᾿ ἄλλῳ 

ἐστὶν ὅτῳ λυπηϑείη ἄν. 
55. Καὶ μὴν καὶ στάντες ὁμοῦ φιλόσοφοι καὶ δήτορες 55 

φοβοῦνται μάλιστα᾽ τούς γέ τοι τιλείστους αὐτῶν εὕροι 
τις ἂν μετὰ ξύλου προϊόντας, ovx ἂν δή zov, εἰ μὴ ἐφο- 
βοῦντο, ὡπλισμένους, xai τὰς ϑύρας δὲ μάλα ἐρρωμέ- 
γως ἀπτοκλείοντας, μή τις ἄρα γύχτωρ ἐπιβουλεύσειεν 
αὐτοῖς δεδιότας" ὃ δὲ τὴν ϑύραν τοῦ δωματίου προστί- 
ϑησιν, εἰκῆ xal τοῦτο, ὡς μὴ oz ἀνέμου ἀνοιχϑείη, γε- 
γομένου δὲ ψόφου νύχτωρ οὐδέν τι μᾶλλον ϑορυβεῖται 
ἢ μὴ γενομένου, καὶ δι’ ἐρημίας δὲ ἀπιὼν ἄνευ ξίφους 
ὁδεύει" φοβεῖται γὰρ οὐδὲν οὐδαμοῦ. φιλοσόφους δὲ ἤδη 

ἐγὼ πολλάκις εἶδον, οὐδενὸς ὄντος δεινοῦ, τὰ ξύλα ἔνε- 
σχευασμένους" ξύλα μὲν γὰρ ἔχουσι καὶ ἐς βαλανεῖον 
ἀπιόντες xai i ἄριστον. ὅθ. παρασίτου μέντοι οὐδεὶς 56 
ἔχει χατηγορῆσαι μοιχείαν ἢ βίαν ἢ ἁρπαγὴν ἢ ἄλλο τι 
ἀδίχημα ἀτελῶς" ἐτεὶ 0 ye τοιοῦτος οὐκ ἂν εἴη παράσι- 
τος, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ἐχεῖνος ἀδιχεῖ. ὥστ᾽ εἰ μοιχεύσας τύχοι, 
ἅμα τῷ ἀδικήματι καὶ τοὔνομα μεταλαμβάνει τοῦ ἀδιχή- 
ματος. ὥσπερ δὲ ὃ xaxóg οὐ τὸ ἀγαϑύός, ἀλλὰ τὸ φαῖλος 
εἶναι λαμβάνει, οὕτως, οἶμαι, ὃ πταράσιτος, ἐάν τι ἀδικῇ, 
αὐτὸ μὲν τοῦτο ὅπερ ἐστὶν ἀτεοβάλλει, ἀναλαμβάνει δὲ 
ὃ ἀδικεῖ. ἀδικήματα δὲ τοιαῦτα ῥητόρων καὶ φιλοσόφων 
ἄφϑονα ov μόνον ἴσμεν αὐτοὶ γεγονότα xa9^ ἡμᾶς, ἀλλὰ 
χὰν τοῖς βιβλίοις ἀττολελειμμένα ὑπομνήματα ἔχομεν ὧν 
ἠδίκησαν. ἀπτολογία μὲν γὰρ Σωχράτους ἐστὶ καὶ «4 ἰσχί- 
vov xai Ὑπερείδου xai Δημοσθένους καὶ τῶν πλείστων 
σχεδόν τι ῥητόρων xal σοφῶν, τταρασίτου δὲ ovx ἔστιν 
ἀπολογία οὐδ᾽ ἔχει τις εἰττεῖν δίχην τερὸς τεαράσιτόν τινι 
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57 γεγραμμένην. 57. ἀλλὰ γὴ Δία ὃ μὲν βίος τοῦ παρασίτου 
χρείττων ἐστὶ τοῦ τῶν ῥητόρων καὶ τῶν φιλοσόφων, Ó 
δὲ ϑάνατος φαυλότερος; πάνυ μὲν ovv τοὐναντίον παρὰ 
πολὺ εὐδαιμονέστερος" φιλοσόφους μὲν γὰρ ἴσμεν ἅτεαν-- 
τας ἢ τοὺς πλείστους χακοὺς καχῶς ἀπτοϑανόντας, τοὺς 880 
μὲν ix χαταδίχης ἑαλωχότας ixi τοῖς μεγίστοις ἀδιχή- 
μασι, φαρμάχῳ, τοὺς δὲ καταπτισϑέντας τὸ σῶμα ἅτταν, 
τοὺς δὲ ἀπὸ δυσουρίας φϑινήσαντας, τοὺς δὲ φυγόντας, 

χπιαρασίτου δὲ ϑάνατον οὐδεὶς ἔχει τοιοῦτον εἰπεῖν, ἀλλὰ 
τὸν εὐδαιμονέστατον φαγόντος xoi τειιόντος. εἰ δέ τις καὶ 

δοχεῖ βιαίῳ τετελευτηκέναι ϑανάτῳ, ἀπεπτήσας ἀπέϑανε. 
58 98. TY X. Ταῦτα μὲν ἱκανῶς διημίλληταί σοι τὰ τερὸς 

τοὺς φιλοσόφους ὑττὲρ τῶν πταρασίτων. λοιπὸν δὲ εἰ κα- 
λὸν καὶ λυσιτελές ἔστι τὸ χτῆμα τοῦτο τῷ τρέφοντι, ττιειρῶ 
λέγειν" ἐμοὶ μὲν γὰρ δοχοῦσιν ὥσπερ εὐεργετοῦντες καὶ 
χαριξόμενοι τρέφειν avrovg οἱ πλούσιοι, καὶ εἶναι τοῦτο 
αἰσχύνην τῷ τρεφομένῳ. 

ΠΑΡ. Ὡς ἠλίϑιά γέ σου, ὦ Τυχιάδη , ταῦτα, εἰ μὴ 
δύνασαι γινώσχειν ὅτι πλούσιος ἀνήρ, εἶ xai τὸ Γύγου 
χρυσίον ἔχει, μόνος ἐσθίων πένης ἐστὶ καὶ προϊὼν ἄνευ 
παρασίτου πτωχὸς δοχεῖ, xol ὥσπερ στρατιώτης χωρὶς 

ὅπλων ἀτιμότερος καὶ ἐσθὴς ἄνευ πορφύρας καὶ ἵτετεος 
ἄνευ φαλάρων, οὕτω καὶ πλούσιος ἄνευ ταρασέτου τα- 
πεινός τις καὶ εὐτελὴς φαίνεται. xal μὴν ὃ μὲν πλούσιος 
χοσμεῖται vm αὐτοῦ, τὸν δὲ τταράσιτον τελούσιος οὐδέ- 55i 

59 ποτε χοσμεῖ. ὅ9. ἄλλως τε οὐδὲ ὄνειδος αὐτῷ ἔστιν, ὡς 
σὺ φής, τὸ παρασιτεῖν ἐχείνῳ, δῆλον ὅτι ὡς χρείττονι 
χείρονα, ὅπου γε μὴν τῷ πτλουσίῳ τοῦτο λυσιτελές ἔστι 

τὸ τρέφειν τὸν τταράσιτον, ᾧ γε μετὰ τοῦ κοσμεῖσϑαι or 
αὐτοῦ xol ἀσφάλεια πολλὴ ἐχ τῆς τούτου δορυφορίας 
ὑπάρχει" οὔτε γὰρ μάχῃ ῥᾳδίως ἂν τις ἐπειχειρήσαι τῷ 
πλουσίῳ τοῖτον ὁρῶν παρεστῶτα, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἀποϑά- 
voL φαρμάχῳ οὐδεὶς ἔχων ταράσιτον. τίς γὰρ ἂν τολμή- 
σειεν ἐπιβουλεῦσαί τινε τούτου προεσϑίοντος καὶ προ- 
χείνοντος; ὥστε ὃ πλούσιος οὐχὶ χοσμεῖται μόνον, ἀλλὰ 
καὶ ἐκ τῶν μεγίστων κινδύνων ὑπὸ τοῦ τιαρασίτου σώ- 
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ζεται. οὕτω μὲν ὃ παράσιτος διὰ φιλοστοργίαν πάντα 
χίνδυνον ὑπομένει, καὶ οὐχ av παραχωρήσειε τῷ πλουσίῳ 

φαγεῖν μόνον, ἀλλὰ xoi ἀποϑανεῖν αἱρεῖται συμφαγών. 

60. TYX. Πάντα μοι δυχεῖς, ὦ Σίμων, διεξελϑεῖν 60 

ὑστερήσας οὐδὲν τῆς σεαυτοῦ τέχνης, οὐχ ὥσπερ αὐτὸς 
ἔφασκες, ἀμελέτητος ὦν, ἀλλ᾽ ὥσπερ à» τις ὑπὸ τῶν 

882) μεγίστων γεγυμνασμένος. λοιτεόν, el μὴ αἰσχρὸν αὐτὸ τὸ 
ὄνομά ἔστι τῆς παρασιτικῆς, ϑέλω μαϑεῖν. 

ILAP. Ὅρα δὴ τὴν ἀπόκχρισιν, ἐάν σοι ἱκανῶς λέ- 
γεσϑαι δοχῇ, καὶ πειρῶ πάλιν αὐτὸς ἀποχρίνασϑαι πρὸς 
τὸ ἐρωτώμενον ἡ ἄριστα οἴει. φέρε γάρ, τὸν σῖτον oi 
σεαλαιοὶ τὶ καλοῦσι; 

TYX. Τροφήν. 
I1AP. Τί δὲ τὸ σιτεῖσϑαι, οὐχὶ τὸ ἐσϑίειν; 
TYX. Ναί. 

ΠΑ͂Ρ. Οὐχοῦν καϑωμολόγηται τὸ παρασιτεῖν ὅτι οὐκ 
ἄλλο ἐστί; 

TYX. Τοῦτο γάρ, ὦ Σίμων, ἐστὶν ὃ αἰσχρὸν φαίνεται. 
61. ILAP. Φέρε δὴ πάλιν ἀπόχριναέ μοι, ττότερόν 01 

σοι δοκεῖ διαφέρειν καὶ προχειμένων ἀμφοῖν τιότερον ἂν 
αὐτὸς ἕλοιο, aga γε τὸ πλεῖν ἢ τὸ παρατελεῖν; 

TYX. Τὸ παρατιλεῖν ἔγωγε. 
ILAÁAP. Τί δέ, τὸ τρέχειν ἢ τὸ παρατρέχειν; 
TYX. Τὸ παρατρέχειν. 
ΠΑ͂Ρ, Τί δέ, τὸ ἱπιτεύειν ἢ τὸ παριππτεύειν; 
TYX. Τὸ σταριτεπεεύειν. 
Π4Ρ. Τί δέ, τὸ ἀχοντίζειν ἢ τὸ παραχοντίζειν; 
TYX. Τὸ παραχοντίζειν. 
ILAP. Οὐχοῦν ὁμοίως ἂν ἐθέλοις κὰὶ τοῦ ἐσϑίειν 

μᾶλλον τὸ παρασιτεῖν; 
TYX. Ὁμολογεῖν ἀνάγχη. καί σοι λοιπτὸν ὥσπερ oi 

838 παῖδες ἀφίξομαι καὶ ἑἕῴος καὶ μετ᾽ ἄριστον μαϑησόμενος 
τὴν τέχνην. σὺ δέ ue αὐτὴν δίκαιος διδάσχειν ἀφϑόνως, 
ἐπεεὶ xal πρῶτος μαϑητής σοι γίνομαι. φασὶ δὲ καὶ τὰς 
μητέρας μᾶλλον τὰ πρῶτα φιλεῖν τῶν τέχνων. 
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ANAXAP3IZ n9 ΠΕΡῚ 'YMNAZI9N. 

1 1. 4NA4X.APXIS. Ταῦτα δὲ ὑμῖν, ὦ Σόλων, τίνος 

Évexa οἱ γέοι ποιοῦσιν; οἱ μὲν αὐτῶν περιτελεκόμενοι &À- 
λήλους ὑποσκελίζουσιν, οἱ δὲ ἄγχουσι xai λυγίζουσι καὶ 
ἐν τῷ πηηλῷ συναναφύρονται κυλινδούμενοι ὥσπερ σύες. 
καίτοι κατ᾽ ἀρχὰς εὐθὺς ἀττοδυσάμενοι --- ἑώρων γάρ --- 
λέττα τὲ ἠλείψαντο καὶ κατέψησε μάλα εἰρηνικῶς ἅτερος 554 
τὸν ἕτερον ἐν τῷ μέρει, μετὰ δὲ οὐκ οἷδ᾽ 0 τι τπτιαϑόντες 
ὠϑοῦσί τε ἀλλήλους συννενευχότες καὶ τὰ μέτωτεα συνα- 
ράττουσιν ὥσπερ οἱ χριοί. χαὶ ἣν ἰδοὺ ἀράμενος ἐκει- 
voci τὸν ἕτερον ἐκ τοῖν σχελοῖν ἀφῆχεν ἐς τὸ ἔδαφος, 
εἶτ᾽ ἐττικαταττεσὼν ἀναχύπτειν ovx ἐᾷ συνωϑῶν χάτω ἐς 
τὸν “τηλόν, τέλος δὲ ἤδη τιεριπελέξας αὐτῷ τὰ σχέλη κατὰ 
τὴν γαστέρα τὸν πῆχυν ὑποβαλὼν τῷ λαιμῷ ἄγχει τὸν 
ἄϑλιον, ὃ δὲ παραχροτεῖ ἐς τὸν ὦμον, ἱχετεύων οἶμαι, 
ὡς μὴ τέλεον ἀττοπινιγείη. καὶ οὐδὲ τοῦ ἐλαίου ἕνεκα φεί- 
δονται μὴ μολύνεσθαι, ἀλλ᾽ ἀφανίσαντες τὸ χρίσμα καὶ 
τοῦ βορβόρου ἀναπλησϑέντες ἐν ἱδρῶτι ἅμα πολλῷ γέ- 
λωτα ἐμοὶ γοῦν παρέχουσιν ὥσπερ oí ἐγχέλεις ἐκ τῶν 

2 χειρῶν διολισϑαίνοντες. 2. ἕτεροι δὲ ἐν τῷ αἰϑρίῳ τῆς 
αὐλῆς τὸ αἰτὸ τοῦτο δρῶσιν, ovx ἐν ττηλῷ οὗτοί γε, ἀλλὰ 
ψάμμον ταύτην βαϑεῖαν ὑττοβαλλόμενοι ἐν τῷ ὀρύγματι 885 
πιάττουσίέ τὲ ἀλλήλους καὶ αὐτοὶ ἑχόντες ἐτταμῶνται τὴν 
χόνιν ἀἁλεχτρυόνων δίκην, ὡς ἀφυχτότεροι εἶεν ἐν ταῖς 
συμπλοκαῖς, οἶμαι, τῆς ψάμμου τὸν ὄλισϑον ἀφαιρού- 
σης xal βεβαιοτέραν ἐν ξηρῷ τταρεχούσης τὴν ἀντίληψιν. 

3 3. οἱ δὲ ὀρϑοστάδην χεχονιμένοι xal αὑτοὶ παίουσιν ἀλ- 
λήλους προσττεσόντες καὶ λαχτίζουσιν᾽ οὑτοσὶ γοῦν καὶ 

τοὺς ὀδόντας ἔοικεν ἀτπιοτιτύσειν Ó χαχοδαίμων, οὕτως 
αἵματος αὐτῷ xoi ψάμμου ἀναπέτιλησται τὸ στόμα, τεύξ, 
ὡς ὁρᾷς, παταχϑέντος τὴν γνάϑον. ἀλλ᾽ οὐδὲ ὃ ἄρχων 
οὑτοσὶ διίστησιν αὐτοὺς καὶ λύει τὴν μάχην --- τεχμαί- 
ρομαι γὰρ τῇ πορφυρίδι τῶν ἀρχόντων τινὰ τοῦτον cl- 

4 vat — 4. ὁ δὲ καὶ ἐποτρύνει καὶ τὸν πεατάξαντα ἐτταινγεῖ. 

- Ld 
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ἄλλοι δὲ ἀλλαχόϑι πάντες ἐγχονοῦσι xai. ἀναττηδῶσιν 
ὥσττερ ϑέοντες ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ μένοντες καὶ ἐς τὸ ἄνω 

8&6 συναλλόμενοι λαχτίζουσι τὸν ἀέρα. b. ταῦτα οὖν ἐϑέλω 
εἰδέναι τίνος ἀγαϑοῖ ἂν εἴη ποιεῖν" ὡς ἔμοιγε μανίᾳ μᾶλ- 
λον ἐοιχέναι δοκεῖ τὸ τερᾶγμα, καὶ οὐχ ἔστιν ὅστις ἂν ὁᾳ- 
δίως μετατεείσειέ ue ὡς οὐ τταρατεαίουσιν oí ταῦτα ὁρῶντες. 

6. XO.4QN. Καὶ εἰχότως, ὦ ᾿Ανάχαρσι, τοιαῦτά σοι 
τὰ γιγνόμενα φαίνεται ξένα ye ὄντα xal τιάμπολυ τῶν 
Σχυϑιχῶν ἐϑῶν ἀπᾷδοντα, καϑάτπτερ xal ὑμῖν πολλὰ εἶ- 
κὸς εἶναι μαϑήματα xal ἐτειτηδεύματα τοῖς “Ἕλλησιν ἡμῖν 
ἀλλόχοτα εἶναι δόξαντα ἄν, εἴ τις ἡμῶν ὥσπερ σὺ νῦν 
ἐπιισταίη αἰτοῖς. ττλὴν ἀλλὰ ϑάρρει, ὠγαϑέ" οὐ γὰρ μα- 
vía τὰ γιγνόμενά ἐστιν οὐδ᾽ ἐφ᾽ ὕβρει οὗτοι παίουσιν 
ἀλλήλους χαὶ χυλίουσιν ἐν τῷ πηλῷ ἢ ἐπιπάττουσι τὴν 
κόνιν, ἀλλ᾽ ἔχει τινὰ χρείαν οὐχ ἀτερπῆ. τὸ πρᾶγμα καὶ 
ἀκμὴν οὐ μικρὰν ἐγεάγει τοῖς σώμασιν" ἣν γοῦν ἐνδια- 
τρέψῃς, ὥσττερ οἶμαί σὲ ποιήσειν, τῇ Ἑλλάδι, οὐχ ἐς 
μαχρὰν [εἷς] καὶ αὐτὸς ἔσῃ τῶν ττεπηλωμένων ἢ κεχονιμέ- 
νων" οὕτω ὅοι τὸ πρᾶγμα ἡδύ τε ἅμα καὶ λυσιτελὲς ci- 
γαι δόξει. 

ΒΩ AN A X. nays, ὦ Σόλων, ὑμῖν ταῦτα γένοιτο τὰ 
ὠφέλιμα καὶ τερτενά, ἐμὲ δὲ εἴ τις ὑμῶν τοιοῦτό τι δια- 

ϑείη, εἴσεται ὡς οὐ μάτην παρεζώσμεϑα τὸν ἀκινάχην. 
7. ἀτὰρ εἶχεέ μοι, τί ὄνομα ἔϑεσϑε τοῖς γιγνομένοις, ἢ τί 
(φῶμεν ποιεῖν αὐτούς; 

ΣΟΑ͂. Ὁ μὲν χῶρος αὐτός, ὦ ᾿Ανάχαρσι, γυμνάσιον 
ὑφ᾽ ἡμῶν ὀνομάζεται xal ἔστιν ἱερὸν ᾿Απόλλωνος τοῦ 
«Δυκείου" καὶ τὸ ἄγαλμα δὲ αὐτοῦ ὁρᾷς, τὸν ἐπὶ τῇ στήλῃ 
χεχλιμένον, τῇ ἀριστερᾷ μὲν τὸ τόξον ἔχοντα, ἡ δεξιὰ 
δὲ nip τῆς κεφαλῆς ἀναχεχλασμένη deg ἐκ χαμάτου 
μαχροῦ ἀναπαυόμενον δείχνυσι τὸν Seo». 8.. τῶν γυμ- 
γασμάτων δὲ τούτων τὸ μὲν ἐν τῷ ττηλῷ ἐχεῖνο ττάλη κα- 
λεῖται, οἱ δ᾽ ἐν τῇ κόνει τταλαίουσί καὶ αὐτοί, τὸ δὲ παίειν 
ἀλλήλους ὀρϑοστάδην παγχρατιάζειν λέγομεν. καὶ ἄλλα 
δὲ ἡμῖν ἐστε γυμνάσματα τοιαῦτα πυγμῖς καὶ δίσχου καὶ 
τοῦ ὑπεράλλεσθϑαι, ὧν ἁπάντων ἐγῶνας ττροτίϑεμεν, xol 
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ὃ χρατήσας ἄριστος εἶναι δοκεῖ τῶν xa9' αὑτὸν xoi avat- 
ρεῖται τὰ ἀϑλα. 

9 9. AN.A4X. Τὰ δὲ ἀϑλα τίνα ὑμῖν ταῖτά ἐστιν; 555 
ΣΟ... Ὀλυμτιίασι μὲν στέφανος ἐκ χοτένου, ᾿Ισϑμοῖ 

δὲ ἐχ πίτυος, ἐν Νεμέᾳ δὲ σελένων 7εετελεγμένος, Πυϑοῖ 
δὲ μῆλα τῶν ἱερῶν τοῦ ϑεοῦ, παρ᾽ ἡμῖν δὲ τοῖς Πανα- 
ϑηναίοις τὸ ἔλαιον τὸ ἐκ τῆς μορίας. τί ἐγέλασας, ὦ JA vá- 
χαρσι; ἢ διότι μικρά σοι εἶναι ταῦτα δοχεῖ; 

ΑἸΝΑ͂Χ. Οὔκ, ἀλλὰ πάνσεμνα, ὦ Σόλων, κατέλε- 
Lag τὰ ἀϑλα xol ἄξια τοῖς τε διαϑεῖσιν αὐτὰ φιλοτιμεῖ-- 

σϑαι ἐπὶ τῇ μεγαλοδωρίᾳ καὶ τοῖς ἀγωνισταῖς αὐτοῖς 
ὑτεερεσπουδακέναι περὶ τὴν ἀναίρεσιν τῶν τηλιχούτων, 
ὥστε μήλων ἕνεκα καὶ σελίνων τοσαῦτα τιροπονεῖν xai 
χιγδυνεύειν ἀγχομένους πρὸς ἀλλήλων καὶ χκαταχλωμέ- 
γους, ὡς ovx ἐνὸν ἀτιραγμόνως εὐττορῆσαι μήλων ὅτῳ 
ἐπιϑυμία ἢ σελίνῳ ἐστεφανῶσθαι ἢ πίτυϊ μήτε ττηλῷ S99 
καταχριόμενον τὸ πρόσωπον μήτε λακτιζόμενον ἐς τὴν 
γαστέρα ὑπτὸ τῶν ἀνταγωνιστῶν. 

10 10. ΣΟ... ᾿Α4λλ᾽, ὦ ἄριστε, οὐκ ἐς ψιλὰ τὰ διδόμενα 
ἡμεῖς ἀττοβλέπομεν. ταῦτα μὲν γάρ ἐστι σημεῖα τῆς νίκης 
xal γνωρίσματα, οἵτινες oí κρατήσαντες, ἡ δὲ πταρακολου- 
ϑοῦσα τούτοις δόξα τοῦ παντὸς ἀξία τοῖς νενικηχόσιν, 

ὑπὲρ ἧς καὶ λαχτίζεσϑαι καλῶς ἔχει τοῖς ϑηρωμένοις τὴν 
εὔχλειαν ix τῶν ττόνων" οὐ yàg ἀττονητὶ τιροσγένοιτο ἂν 
αὕτη, ἀλλὰ χρὴ τὸν ὀρεγόμενον αὐτῆς πολλὰ τὰ δυσχερὴ 
ἀνασχόμενον ἐν τῇ ἀρχῇ τότ᾽ ἤδη τὸ λυσιτελὲς καὶ ἡδὺ 
τέλος ἐκ τῶν χαμάτων πιεριμένειν. 

ΑΝΑ͂Χ. Τοῦτο φής, ὦ Σόλων, τὸ τέλος ἡδὺ καὶ λυ- 
σιτελές, ὅτι τπιάντες αὐτοὺς ὄψονται ἐστεφανωμένους καὶ 890 
inl τῇ νίκῃ ἐτεαινέσονται ττολὺ τιρότερον oixveígayveg ii 
ταῖς πληγαῖς, οἱ δὲ εὐδαιμονήσουσιν ἀντὶ τῶν ττόνων μῆλα 
χαὶ σέλινα ἔχοντες; 

ΣΟΑ.. ἅπειρος εἶ, φημί, τῶν ἡμετέρων ἔτε' μετὰ 
μιχρὸν δὲ ἄλλα σοι δόξει ττερὶ αὐτῶν. ἐπειδὰν ἐς τὰς 
πανηγύρεις ἀπιὼν δρᾷς τοσοῦτον τιλῆϑος ἀνθϑρώττων 
συλλεγόμενον ἐπὶ τὴν ϑέαν τῶν τοιούτων καὶ ϑέατρα 
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μυρίανδρα συμπληρούμενα xol τοὺς ἀγωνιστὰς ἐπαι- 
γουμένους, τὸν δὲ xai νιχήσαντα αὐτῶν ἰσόϑεον νομι- 
ζόμενον. 

11. ΑΝΑ͂Χ. Αὐτὸ τοῦτο, ὦ Σόλων, καὶ τὸ οἴχτιστόν 
ἐστιν, εἰ μὴ ἐπ᾿ ὀλίγων ταῦτα πάσχουσιν, ἀλλὰ ἐν τοσού- 
τοις ϑεαταῖς καὶ μάρτυσι τῆς ὕβρεως, οἱ δηλαδὴ εὐδαι- 

μονίζουσιν αὐτοὺς αἵματι δεομένους δρῶντες ἢ ἀγχομένους 
ὑπὸ τῶν ἀντιπάλων" ταῦτα γὰρ τὰ εὐδαιμονέστατα πρό- 
σεστι τῇ vixy αὐτῶν. παρ᾿ ἡμῖν δὲ τοῖς Σχύϑαις ἣν τις, 
ὠ Σόλων, ἢ τεατάξῃ τινὰ τῶν ᾽τολιτῶν ἢ ἀνατρέψῃ προσ- 
πεσὼν ἢ ϑαϊμάτια περιρρήξῃ, μεγάλας οἱ τιρεσβῦται τὰς 

Unuíag ἐπάγουσι x&v im^ ὀλίγων τῶν μαρτύρων τοῦτο 
πτάϑῃ τις, οὔτε γε ἐν τηλικούτοις ϑεάτροις, οἷα σὺ διηγῇ 

τὸ Ισϑμοῖ xol τὸ ἐν ᾿λυμττέᾳ. οὐ μὴν ἀλλὰ τοὺς μὲν 
ἀγωνιστὰς οἰχτείρειν μοι ἔπεισιν ὧν πάσχουσι, τῶν δὲ 
ϑεατῶν ovg φὴς ἁτιανταχόϑεν τοὺς ἀρίστους τεαραγίγνεσ- 

819a, ἐς τὰς πανηγύρεις, καὶ πττάνυ ϑαυμάζω, εἰ τἀναγκαῖα 
παρέντες σχολάζουσιν ἐτεὶ τοῖς τοιούτοις" οὐδὲ γὰρ éxeivó 
πω δύναμαι κατανοῆσαι, ὅτι τοῦτο τερτινὸν αὐτοῖς, δρᾶν 
παιομένους τὲ χαὶ διαπληκειξομένους ἀγϑρώπους καὶ τερὸς 
τὴν γῆν ἀραττομένους xai ,συντριβομένους bn ἀλλήλων. 

12. 20. Εἰ καιρὸς ἦν, C) | 1vóxagot, Ὀλυμπίων ἢ 7 
᾿Ισϑμέων ἢ Παναϑηναίων, αὐτὸ ἂν σε τὸ γιγνόμενον ἐδί- 
δαξεν, ὡς οὐ μάτην ἐσπτουδάχαμεν ἐπὶ τούτοις" οὐ γὰρ 
οὕτω λέγων ἂν τις προσβιβάσειέ σὲ τῇ ἡδονῇ τῶν ἐκεῖ 
ὁρωμένων, ὡς εἰ καϑεζόμενος αὐτὸς ἐν μέσοις τοῖς ϑεα- 
ταῖς βλέποις ἀρετὰς ἀνδρῶν καὶ κάλλη σωμάτων xol Eve- 

ξίας ϑαυμαστὰς καὶ ἐμττειρίας δεινὰς καὶ ἰσχὺν ἄμαχον 
καὶ τόλμαν καὶ φιλοτιμίαν καὶ γνώμας ἀηττήτους xai 
σπουδὴν ἄληχτον ὑπὲρ τῆς víxQg' εὖ γὰρ δὴ οἷδα ὡς 
οὐκ ἂν ἐπαίσω ἐπαινῶν καὶ ἐπιιβοῶν καὶ ἐτεικροτῶν. 

13. ΝΑ͂Χ. Νὴ 4{᾽, ὦ Σόλων, καὶ ἐτειγελῶν ye τερο- 
σέτε καὶ ἐττιχλευάζων᾽ ἅπαντα yàg ὅπόσα κατηριϑμήσω 
ἐκεῖνα, τὰς ἀρετὰς καὶ τὰς εὐεξίας καὶ τὰ κάλλη καὶ τόλ- 
μαν, ὁρῶ οὐδενὸς μεγάλου ἕνεκα τταρατεολλυμένας ὑμῖν, 
οὔτε πατρίδος κινδυνευούσης οὔτε χώρας πορϑουμένης 

Lucian III. 4 

18 
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οὔτε φίλων ἢ οἰχείων πρὸς ὕβριν ἀπαγομένων. ὥστε 
τοσούτῳ γελοιότεροι ἂν εἶεν, ἄριστοι μέν, ὡς φής, ὄντες, 
μάτην δὲ τοσαῦτα πάσχοντες καὶ ταλαιττωρούμενοι xal 
αἰσχύνοντες τὰ κάλλη xol τὰ μεγέϑη τῇ ψάμμῳ καὶ τοῖς 592 
ὑπωπίοις, ὡς μήλου καὶ xorívov ἐγκρατεῖς γένοιντο νική- 
σαντες. ἡδὺ γάρ μοι ἀεὶ μεμνῆσϑαι τῶν ἄϑλων τοιούτων 
ὄντων. ἀτὰρ εἰπέ μοι, πάντες αὐτὰ λαμβάνουσιν οἱ ἀγω- 
γισταί; 

ΣΟ.. Οὐδαμῶς, ἀλλὰ εἷς ἐξ ἁπάντων ὃ χρατήσας 
αὐτῶν. 

ΑΝΑ͂Χ. Εἶτ᾽ o Σόλων, ἐπὶ τῷ ἀδήλῳ καὶ ἀμφι- 
βόλῳ τῆς νέχης τοσοῦτοι πονοῦσι, καὶ ταῦτ᾽ εἰδότες ὅτι 
ὃ μὲν γικῶν εἷς ἔσται πάντως, οἱ δὲ ἡττώμενοι πάμπολλοι 
μάτην ἄϑλιοι πληγάς, οἱ δὲ καὶ τραύματα λαβόντες; 

14 14. ΣΟΑ͂. Ἔοικας, ὦ “Ανάχαρσι, μηδέττω ἐννενοηκέ- 
vaL πολιτείας ὀρϑῆς πέρι μηδέν" οὐ γὰρ ἂν τὰ χάλλιστα 
τῶν ἐϑῶν ἐν ψόγῳ ἐτίϑεσο. ἣν δέ σοι μελήσῃ ποτὲ εἰδέ- 
vat, ὅττως ἂν [τὰ] κάλλιστα οἰχηϑείη τπεόλες xoi ὅπως ἂν 

ἄριστοι γένοιντο oi πιολῖται αὐτῆς, ἐπαινέσῃ τότε καὶ τὰς 
ἀσχήσεις ταύτας καὶ τὴν φιλοτιμίαν ἣν φιλοτιμούμεϑα :τερὶ 
αὑτάς, καὶ εἴσῃ ὅτε πολὺ τὸ χρήσιμον ἔχουσιν ἐγκαταμεμεγ-- 
μένον τοῖς πόνοις, el καὶ νῦν μάτην σπουδαζεσϑαι δοχοῦσι. 

ΑἸΝΑ͂Χ. Καὶ μήν, o Σόλων, κατ᾽ οὐδὲν ἄλλο ἀπὸ 
τῆς Σχυϑίας ἥκω παρ᾽ ὑμᾶς τοσαύτην μὲν γὴν διοδεύσας, 
μέγαν δὲ τὸν Εὔξεινον καὶ δυσχείμερον περαιωϑείς, ἢ 
ὅπως νόμους τε τοὺς Ἑλλήνων ἐχμάϑοιμι καὶ ἔϑη τὰ παρ᾽ 

ὑμῖν χατανοήσαιμι καὶ πολιτείαν τὴν ἀρίστην ἐκμελετή-- 
σαιμε. διὸ καὶ σὲ μάλιστα φέλον ἐξ ἁπάντων ᾿ϑηναίων 
xal ξένον προειλόμην κατὰ κλέος, ἐττεί7τερ ἤχουον νόμων 88. 
τέ τινων ξυγγραφέα εἶναί σὲ καὶ ἐϑῶν τῶν ἀρίστων εὺὑρε- 
τὴν καὶ ἐπιτηδευμάτων ὠφελίμων εἰσηγητήν, καὶ ὅλως 
πολιτείας τινὸς συναρμοστήν. ὥστε οὐκ ἂν φϑάνοις δι- 

δάσχων μὲ καὶ μαϑητὴν ποιούμενος" ὡς ἔγωγε ἡδέως ἂν 

ἀσιτός σοι καὶ ἄποτος παραχαϑεζόμενος, εἰς ὅσον ἂν ai- 

τὸς διαρχοίης λέγων, κεχηνὼς HIEMIS περὶ πολιτεέας 
τε xai νόμων διεξιόντος. 
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15. 30.4. Τὰ uiv πάντα ov ῥάδιον, ὦ ἑταῖρε, διελ- 15 
ϑεῖν ἐν βραχεῖ, ἀλλὰ κατὰ μέρη ἐπιὼν εἴσῃ ἕκαστα, οἷα 
μὲν περὶ ϑεῶν, οἷα δὲ περὶ γονέων ἢ περὶ γάμων ἢ τῶν 
ἄλλων δοκεῖ ἡμῖν. ἃ δὲ περὶ τῶν νέων γιγνώσχομεν καὶ 
ὅπως αὐτοῖς χρώμεϑα, ἐπειδὰν πτρῶτον ἄρξωνται συνιέ- 
γαι τὲ τοῦ βελτίονος χαὶ τῷ σώματι ἀνδρέζεσϑαι καὶ ὑφέ- 
στασϑαι τοὺς τόνους, ταῦτα ἤδη σοι διέξειμι, ὡς μάϑοις 
οὗτινος χάριν τὰς ἀσχήσεις ταύτας προτεϑείκαμεν αὖ- 

τοῖς xoi διαπτονεῖν τὸ σῶμα καταναγχάζομεν, οὐ μόνον 

ἕνεχα τῶν ἀγώνων, ὕττως và ἀϑλα δύναιντο ἀναιρεῖσϑαι 
— ἐπ᾽ ἐχεῖνα μὲν γὰρ ὀλίγοι τεάνυ ἐξ ἁπάντων χωροῦ- 
σιν — ἀλλὰ μεῖζόν τι ἁπάσῃ τῇ πόλει ἀγαϑὸν ix τούτου 
καὶ αὑτοῖς ἐκείνοις προσχτώμενοι" κοινὸς yag τις ἀγὼν 
ἄλλος ἅπασι τοῖς ἀγαϑοῖς πολίταις πρόκειται xol στέφα- 
γος οὐ πίτυος οὐδὲ κοτίνου ἢ σελίνων, ἀλλ᾽ ὃς ἐν αὑτῷ 

894 συλλαβὼν ἔχει τὴν ἀνϑρώπων εὐδαιμονίαν, οἷον ἐλευϑερίαν 
λέγω αὑτοῦ τε ἑκάστου ἰδίᾳ καὶ κοινῇ τῆς πατρίδος καὶ 
πλοῦτον xal δόξαν καὶ ἑορτῶν πατρίων ἀπόλαυσιν καὶ 
οἰχείων σωτηρίαν, καὶ συνόλως τὰ κάλλιστα ὧν ἄν τις 
εὔξαιτο γενέσϑαι οἱ παρὰ τῶν ϑεῶν᾽ ταῦτα τιάντα τῷ 
στεφάνῳ, 0v φημι, συνανατιέτελεχται καὶ ἐκ τοῦ ἀγῶνος 
ἐχείνου περιγίγνεται, ἐφ᾽ ὃν αἱ ἀσχήσεις αὗται καὶ οἱ 
σεόνοι ἄγουσιν. 

16. 4NA4X. Εἶτα, ὦ ϑαυμάσιε Σόλων, τοιαῦτά uoi16 
καὶ τηλικαῦτα ἔχων ἀϑλα διεξιέναι μῆλα καὶ σέλινα διη- 
γοῦ καὶ ϑαλλὸν ἐλαίας ἀγρίας xai πέτυν; 

XO. Καὶ μήν, c) "dváyagot, οὐδ᾽ ἐκεῖνά σοι ἔτι 
δόξει μιχρὰ εἶναι, ὅπόταν ἃ λέγω χκαταμάϑῃς" ἀπὸ γάρ 
τοι τῆς αὐτῆς γνώμης γίγνεται καὶ μέρη πάντα ταῦτα ἔστι 
μικρὰ τοῦ μείζονος ἐκείνου ἀγῶνος καὶ τοῦ στεφάνου ὃν 
κατέλεξα τοῦ πανευδαίμονος. ὃ δὲ λόγος οὐκ οἶδ᾽ ὅπως 

ὑχεερβὰς τὴν τάξιν ἐκείνων ττρότερον ἐπεμνήσϑη τῶν Io9uoi 
γιγνομένων καὶ ᾿Ολυμττίασι καὶ ἐν Νεμέᾳ. τελὴν ἀλλὰ νὼ 
— σχολὴν γὰρ ἄγομεν xal σύ, ὡς φής, προϑυμῇ ἀκούειν 
— ἀναδραμούμεϑα ῥᾳδίως πρὸς τὴν ἀρχὴν καὶ τὸν κοινὸν 
ἀγῶνα, δι᾿ 0v φημι πάντα ταῦτα ἐπιτηδεύεσϑαι. 

ΔῈ 
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AN.AX. "Auswov, ὦ Σόλων, οὕτως" xa9^ ódóv yàg 

ἂν ἡμῖν ὃ λόγος μᾶλλον πιροχωροίη καὶ τάχ᾽ ἂν ἴσως ἀπὸ 
τούτων πεισϑείην μηδ᾽ ἐχείνων ἔτε καταγελᾶν, εἴ viva 895 
ἴδοιμι σεμνυνόμενον χκοτίνῳ ἢ σελίνῳ ἐστεφανωμένον. ἀλλ᾽ 
εἰ δοκεῖ, ἐς τὸ σύσκιον ἐκεῖσε ἀπελθόντες καϑίσωμεν Exi 
τῶν ϑάχων, ὡς μὴ ἐνοχλοῖεν ἡμῖν οἱ ἐτειχεχραγότες τοῖς 
παλαίουσιν᾽" ἄλλως τε — εἰρήσεται γάρ --- οὐδὲ τὸν ἥλιον 
ἔτι ῥᾳδίως ἀνέχομαι ὀξὺν καὶ φλογώδη ἐμπίπτοντα γυμνῇ 
τῇ κεφαλῇ τὸν γὰρ ποῖλόν μοι ἀφελεῖν οἴκοϑεν ἔδοξεν, ὡς 
μὴ [μόνος] ἐν ὑμῖν ξενίζοιμε τῷ σχήματι. 7) δὲ ὥρα τοῦ 
ἔτους Ó τι πτερ τὸ πυρωδέστατόν ἐστι, τοῦ ἀστέρος, ὃν 
ὑμεῖς κύνα φατέ, “ταντα “καταφλέγοντος καὶ τὸν ἀέρα ξηρὸν 
χαὶ διακαῆ τιϑέντος, ὅ τε ἥλιος κατὰ μεσημβρίαν ἤδη 
ὑπὲρ κεφαλῆς ἐπικείμενος φλογμὸν τοῦτον οὐ φορητὸν 
ἐπάγει τοῖς σώμασιν. ὥστε xol σοῦ ϑαυμάζω, ὅτεως γηραιὸς 
ἤδη ἄνθρωπος ὧν οὔτε ἰδίεις τερὸς τὸ ϑάλττος ὥσπερ ἐγὼ 
οὔτε ὅλως ἐνοχλουμένῳ ἔοικας οὐδὲ περιβλέπεις σύσχιόν τι 
ἔνϑα ὑποδύσῃ, ἀλλὰ δέχῃ τὸν ἥλιον εὐμαρώς. 

XO.A4. Οἱ μάταιοι γὰρ οὗτοι τόνοι, ὦ ̓ Ανάχαρσει, καὶ 
ai συνεχεῖς ἐν τῷ πηλῷ κυβιστήσεις καὶ αἱ ὑτταίϑριοι ἐν 
τῇ ψάμμῳ ταλαιπωρίαι τοῦτο ἡμῖν τὸ ἀμυντήριον τεαρέ- 
χουσι πρὸς τὰς τοῦ ἡλίου βολὰς, καὶ οὐκέτι τείλου δεόμεϑα, 
ὃς τὴν ἀκτῖνα κωλύσει καϑικγνεῖσϑαι τῆς χειραλῆς. ἀπίωμεν 

11 δ᾽ οὖν. 11. καὶ ὅπως μὴ καϑάπερ γόμοις προσέξεις οἷς ἂν so 
λέγω πρὸς σέ, ὡς ἐξ ὃ ἅτεαντος τειστεύειν αὐτοῖς, ἀλλ᾿ ἔνϑα 

ἄν σοι μὴ ὀρϑῶς τι λέγεσθαι δοχῇ, ἀντιλέγειν εὐθὺς καὶ 
διευϑύνειν τὸν λόγον" δυοῖν γὰρ ϑατέρου πάντως ovx ἂν 
ἁμάρτοιμεν, ἢ σὲ βεβαίως τεεισϑῆναι ἐχχέαντα ὅττόσα οἴει 
ἀντιλεχτέα εἶναι ἢ ἐμὲ ἀναδιδαχϑῆναι ὡς οὐκ ὀρϑῶς γιγ- 
γώσκω 7t€Ql αὑτῶν. χαὶ ἐν τούτῳ ττᾶσα ἄν σοι ἡ πόλις ἡ 
"A9nvalov οὐκ ἂν φϑάνοι χάριν ὁμολογοῦσα" ὅσα γὰρ ἂν 
ἐμὲ παιδεύσῃς καὶ μεταπείσῃς τιρὸς τὸ βέλτιον, ἐκείνην τὰ 
μέγιστα ἔσῃ ὠφεληκώς. οὐδὲν γὰρ ἂν ἀποχρυψαίμην αὐτήν, 
ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐς τὸ μέσον καταϑήσω φέρων xoi καταστὰς 
ἐν τῇ πνυχὶ ἐρῶ πρὸς ἅπαντας, ᾿Ανδρες ᾿4ϑηναῖοι, ἐγὼ 
μὲν ὑμῖν ἔγραψα τοὺς νόμους οἵους [ἃν] ᾧμην ὠφελιμω- 
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τάτους ἔσεσϑαι τῇ πόλει, ὃ δὲ ξένος οὑτοσὶ — δείξας σέ, 
ὦ ̓ ἀνάχαρσι --- Σχύϑης μέν ἐστι, σοφὸς δὲ ὧν μετετταίδευσέ 

δ μὲ xol ἄλλα βελτίω μαϑήματα χαὶ ἐπιτηδεύματα ἐδιδά- 
ξατο᾿ ὥστε εὐεργέτης ὑμῶν ὃ ἀνὴρ ἀγαγεγράφϑω καὶ χαλ- 
χοῦν αὐτὸν ἀναστήσατε παρὰ τοὺς ἐτεωνύμους ἢ ἢ ἐν στόλει 
παρὰ τὴν ᾿4“ϑηνᾶν. καὶ εὖ ἴσϑι ὡς οὐχ αἰσχυνεῖται 7 

᾿4ϑηναίων πόλις τεαρὰ βαρβάρου xal ξένου và συμφέροντα 
ἐκμανϑάνοντες. 

18. 4N.4X. Τοῦτο ἐχεῖνο ἦν ἄρα, ὃ ἐγὼ περὶ ὑμῶν 18 
ἤκουον τῶν ᾿4ϑηναίων, ὡς εἴητε εἴρωνες ἐν τοῖς λόγοις. 
ἐπεὶ πτόϑεν ἂν ἐγὼ νομὰς καὶ πλάνης ἄνθρωπος, ἐφ᾽ 
ἁμάξης βεβιωχώς, ἄλλοτε ἄλλην γῆν ἀμείβων, πόλιν δὲ 
οὔτε οἰκήσας ττώποτε οὔτε ἄλλοτε ἢ νῦν ἑωραχώς, περὶ 

πολιτείας διεξίοιμε καὶ διδάσχοιμε αὐτόχϑονας ἄνδρας 
πόλιν ταύτην ἀρχαιοτάτην τοσούτοις ἤδη χρόνοις ἐν &b- 
γομίᾳ κατῳχηχότας, χαὶ μάλιστα σέ, ὦ Σόλων, ᾧ τοῦτο, 
ὡς φασίν, ἐξ ἀρχῆς καὶ μάϑημα ἐγένετο, ἐπείστασϑαι ὃ ὅπτως 

88Gv ἄριστα πόλις οἰχοῖτο καὶ οἵστισι γόμοις χρωμένη ev- 

δαιμονήσειε; τελὴν ἀλλὰ καὶ τοῦτο ὡς νομοϑέτῃ τιειστέον 
σοι, καὶ ἀντερῶ, ἢν τί μοι δοκῇ μὴ ὀρϑῶς λέγεσϑαι, ὡς 
βεβαιότερον μάϑοιμι. χαὶ ἰδοὺ γὰρ ἤδη ἐκφυγόντες τὸν 
ἥλιον ἐ ἐν τῷ συνηρεφεῖ ἐσμεν, καὶ καϑέδρα μάλα nósia xal 
εὔχαιρος ἐπὶ ψυχροῦ τοῦ Aí9ov. λέγε ovv τὸν λόγον ἐξ 
ἀρχῆς καϑ' 0 τι τοὺς νέους τταραλαβόντες ἐκ παίδων εὐθὺς 
διαπονεῖτε xal ὅτεως ὑμῖν ἄριστοι ἄνδρες ἀποβαίνουσιν ἐκ 
τοῦ πτηλοῦ xal τῶν ἀσχημάτων τούτων καὶ τέ ἡ κόνις καὶ 
τὰ κυβιστήματα συντελεῖ πρὸς ἀρετὴν αὐτοῖς. τοῦτο γὰρ 
δὴ μάλιστα ἐξ ἀρχῆς εὐθὺς ἐπόϑουν ἀκοῖσαι" τὰ δ᾽ ἄλλα 
εἰς ὕστερον διδάξῃ ue κατὰ καιρὸν ἕχαστον ἐν [τῷ] μέρει. 
ἐχείνου μέντοι, ὦ Σόλων, μέμνησό μοι παρὰ τὴν ῥῆσιν, 
ὅτι τερὸς ἄνδρα βάρβαρον ἐρεῖς, λέγω δέ, ὡς μὴ πεεριτελέχης 
μηδὲ ἀπομηκχύνῃς τοὺς λόγους" δέδια γὰρ μὴ ἐσπτιλανϑάνωμαι 
τῶν ztQUTOY, ἣν τὰ μετὰ ταῦτα πολλὰ ἐπειρρέῃ. 

19. ZOA. Σὺ τοῦτο, ὦ ̓ Ανάχαρσι, ταμιεύσῃ ἄμεινον, 19 

ἔνϑα ἄν σοι δοκῇ μὴ ττάνυ σαφὴς Ó λόγος εἶναι ἢ πόρρω 

ποι ἀποτελαγᾶσϑαι εἰχῇ ῥέων" ἐρήσῃ γὰρ μεταξὺ ὅ τι ἄν 
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ἐθέλῃς xai διακόψεις αὐτοῦ τὸ μῆκος. ἣν μέντοι μὴ ἐξα- 
γώνια μηδὲ πόρρω τοῦ σχοποῦ τὰ λεγόμενα j X()ÀUOEL 
οὐδέν, οἶμαι, εἰ xai μακρὰ λέγοιτο" ἐπεὶ καὶ τῇ βουλῇ τῇ 
ἐξ ̓ ρείου πάγου, ἥπερ τὰς φονικὰς ἡμῖν δέκας δικάζεε, 599 
πάτριον οὕτω ᾽τοιεῖν. ὅτεόταν γὰρ ἀνελϑοῦσα ἐς τὸν τεάγον 
συγκαϑέζηται φόνου ἢ τραύματος ix προνοίας ἢ πυρχαϊᾶς 
δικάσοντες, ἀποδίδοται λόγος ἑκατέρῳ τῶν κρινομένων xoi 
λέγουσιν ἐν τῷ μέρει ὃ μὲν διώχων ὃ δὲ φεύγων ἢ αὐτοὶ 
7 ῥήτορας ἀναβιβάζονται τοὺς ἐροῦντας ὑττὲρ αὐτῶν. οἱ δὲ 
ἔστ᾽ ἂν μὲν περὶ τοῦ πράγματος λέγωσιν, ἀνέχεται, LU βουλὴ 
xa^ ἡσυχίαν ἀχούουσα᾽ ἣν δέ τες ἢ φροέμιον εἴστῃ χερὸ 

τοῦ λόγου, ὡς εὐνουστέρους ἀπεργάσαιτο αὐτούς, ἢ οἶκτον 
ἢ δείνωσιν ἔξωϑεν ἐπάγῃ τῷ πράγματι — οἷα πολλὰ 
ῥητόρων παῖδες ἐπὶ τοὺς δεκαστὰς μηχανῶνται --- τεαρελ- 
ϑὼν ὃ κῆρυξ κατεσιώπησεν εὐθὺς οὐκ ἐῶν ληρεῖν πρὸς τὴν 
βουλὴν χαὶ περιπέττειν τὸ τερᾶγμα ἐν τοῖς λόγοις, ὡς γυμνὰ 
τὰ γεγενημένα oí “Τρεοπαγῖται βλέποειεν. ὥστε χαὶ σέ, ε΄ 
᾿Ανάχαρσι, ᾿Αρεοτεαγίτην vi τῷ παρόντι ποιοῦμαι ἔγωγε 
xal κατὰ τὸν τῆς βουλῆς μου νόμον àxove καὶ σιωπὰν 
xéAeve, ἣν αἴσϑη καταρρητορευόμενος᾽ ἄχρι δ᾽ ἂν οἰκεῖα 
τῷ πράγματι λέγηται, ἐξέστω ἀπομηκύνειν. οὐδὲ yàg og - 
ἡλίῳ ἔτι ποιησόμεθα τὴν συνουσίαν, ὡς ἄχϑεσϑαι εἰ 
ἀπτοτείνοιτο ἡ ῥῆσις, ἀλλὰ 3| τε σκιὰ τιυχγὴ καὶ ἡμεῖς σχο- 
λὴν ἄγομεν. 

AAN.AX. Εὐγνώμονά σου ταῦτα, ὦ Σόλων, καὶ ἔγωγε 900 
ἤδη χάριεν οὐ μικρὰν οἶδά σοι [καὶ] ἐπὶ τούτοις, ὅτι ττάρ- 
ἐργον τοῦ λόγου καὶ τὰ ἐν ᾿Αρείῳ πάγῳ γιγνόμενα ἐδιδάξω 
μὲ ϑαυμάσια ὡς ἀληϑῶς καὶ ἀγαθῶν βουλευτῶν ἔργα πρὸς 
ἀλήϑειαν οἰσόντων τὴν ψῆφον. ixi τούτοις οὖν ἤδη λέγε, 
καὶ ὃ ᾿Αρεοτταγίτης ἐγὼ --- τοῦτον yàg ἔϑου με — κατὰ 
σχῆμα τῆς βουλῆς ἀκούσομαέ σου. 

20 20. XO.4. Οὐκοῦν διὰ βραχέων :εροακοῦσαι χρή o6 
ἃ περὶ πόλεως καὶ πολιτῶν ἡμῖν δοκεῖ" πόλεν γὰρ ἡμεῖς 
ov τὰ οἰκοδομήματα ἡγούμεϑα εἶναι, οἷον τείχη καὶ ἱερὰ 
καὶ νεωσοίχους, ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὥσττερ σῶμά τι ἑδραῖον 
καὶ ἀκίνητον ὑπάρχειν εἰς ὑποδοχὴν καὶ ἀσφάλειαν τῶν 



ἈΝΆΧΑΡΣΙΣ. 55 

πολιτευομένων, τὸ δὲ πᾶν κῦρος ἐν τοῖς πτολίταις τιϑέ-. 

μεϑα᾿ τούτους γὰρ εἶναι τοὺς ἀνατεληροῦντας καὶ διατάττον- 
τας καὶ ἐπιτελοῦντας ἕχαστα καὶ φυλάττοντας, οἷόν τι ἐν 

ἡμῖν ἑχάστῳ ἐστὶν ἡ ψυχή. τοῦτο δὴ τοένυν κατανοήσαντες 
ἐσεειμελούμεϑα μέν, ὡς ὁρᾷς, καὶ τοῦ σώματος τῆς πόλεως 
καταχοσμοῖντες αὐτό, ὡς χάλλιστον ἡμῖν εἴη, ἔνδοϑέν τε 
οἰχοδομήμασι κατεσχευασμένον καὶ ταῖς ἔχτοσϑεν ταύταις 

900 ζεεριβολαῖς ἐς τὸ ἀσφαλέστατον πεφραγμένον. μάλιστα δὲ 
καὶ ἐξ ἅπαντος τοῦτο τερονοοῦμεν, ὅτεως οἱ πολῖται ἀγαϑοὶ 
μὲν τὰς ψυχάς, ἰσχυροὶ δὲ τὰ σώματα γίγνοιντο" τοὺς γὰρ 
τοιούτους σφίσι τε αὐτοῖς καλῶς χρήσεσϑαι ἐν εἰρήνῃ συμ- 
πολιτευομένους καὶ ἐκ ττολέμου σώσειν τὴν τεόλιν καὶ ἐλευ- 
ϑέραν καὶ εὐδαίμονα διαφυλάξειν. τὴν μὲν δὴ τερώτην 
ἀνατροφὴν αἰτῶν μητράσι xal τίτϑαις καὶ τεαιδαγωγοῖς 
ἐσειτρέττομεν ὑπὸ τεαιδείαις ἐλευϑερίοις ἄγειν τε καὶ τρέφειν 
αὐτούς, ἐπειδὰν δὲ συνετοὶ ἤδη γίγνωνται τῶν καλῶς ἐχόν- 
των xal αἰδὼς καὶ ἐρύϑημα xol φόβος καὶ ἐπιϑυμία τῶν 
ἀρίστων ἀναφύηταε αὐτοῖς xoi αὐτὰ ἤδη τὰ σώματα 
ἀξιόχρεα δοκῇ πρὸς τοὺς ττόνους τεαγιώτερα γιγνόμενα xai 
χερὸς τὸ ἰσχυρότερον συνιστάμενα, τηνικαῦτα ἤδη παραλα- 
βόντες αὐτοὺς διδάσχομεν ἄλλα μὲν τῆς ψυχῆς μαϑήματα 
καὶ γυμνασίας προτιϑέντες, ἄλλως δὲ πρὸς τοὺς zóvovg 
καὶ τὰ σώματα ἐϑίζοντες" οὐ γὰρ ἱκανὸν ἡμῖν ἔδοξεν τὸ 
μόνον φῦναι ὡς ἔφυ ἕκαστος ἤτοι κατὰ τὸ σῶμα Y) κατὰ 
τὴν ψυχήν, ἀλλὰ καὶ παιδεύσεως καὶ μαϑημάτων iu αὐ- 
τοὺς δεόμεϑα, ὑφ᾽ ὧν τά τε εὐφυῶς διακείμενα βελτέω 

9) πεαρὰ πολὺ γέγνοιτο ἂν καὶ τὰ φαύλως ἔχοντα μεταχοσμοῖτο 
περὸς τὸ βέλτιον" καὶ τὸ τταράδειγμα ἡμῖν τεταρὰ τῶν γεωργῶν, 
oi τὰ φυτὰ μέχρι μὲν πρόσγεια xal νήτειά ἐστι, σχέτεουσι 
xal ττεριφράττουσεν, ὡς μὴ βλάπτοιντο ὑπὰ τῶν τινευμάτων, 
ἐπεειδὰν δὲ ἤδη τεαχύνηται τὸ ἔρνος, τηνεκαῦτα περιτέμνουσί 
τε τὰ τεερεττὰ καὶ παραδιδόντες αὑτὰ τοῖς ἀνέμοες δονεῖν 
καὶ διασαλεύξδιν καρτειμώτερα ἐξεργάζονται. 21. τὴν μὲν 91 
τοίνυν ψυχὴν μουσικῇ τὸ πρῶτον καὶ ἀριϑμητικῇ ἀναρρι- 
πέζομεν καὶ γράμματα γράψασϑαι καὶ τορῶς αὐτὰ ἐπειλέξασ- 
Ses διδάσχομεν" προϊοῦσε δὲ ἤδη σοφῶν ἀνδρῶν γνώμας 
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xoi ἔργα παλαιὰ καὶ λόγους ὠφελίμους [iv] μέτροις κατα-- 
χοσμήσαντες, ὡς μᾶλλον μνημονεύοιεν, δαψῳδοῦμεν αὐτοῖς. 
οἱ δὲ καὶ ἀχούοντες ἀριστείας τινὰς χαὶ πράξεις ἀοιδίμους 
ὀρέγονται κατὰ μιχρὸν xal τερὸς μίμησιν ἐπεγείρονται, ὡς 
xci αὐτοὶ ἄδοιντο xal ϑαυμάζοιντο ὑττὸ τῶν ὕστερον, οἷα 
πολλὰ Ἡσίοδος τε ἡμῖν xai Ὅμηρος ἐποίησαν. ἐπειδὰν δὲ 
πλησιάσωσι πρὸς τὴν πολιτείαν καὶ δέῃ αὐτοὺς ἤδη μετα- 
χειρίζεσϑαι τὰ κοινά --- χαίτοι ἔξω τοῦ ἀγῶνος ἴσως ταῦτα" 
οὐ γὰρ ὅπως τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἀσχοῦμεν, ἐξ ἀρχῆς τεροῦ-- 
χειτὸ εἰπεῖν, ἀλλὰ δι᾿ Ó τι τοῖς τοιούτοις πόνοις καταγυμ-- 

γάζειν αὐτοὺς ἀξιοῦμεν ὥστε αὐτὸς ἐμαυτῷ σιωτεᾶν πτροσ- 
τάττω οὐ περιμείνας τὸν χήρυχα οὐδὲ τὸν ᾿Αρεοπαγίτην 
σέ, ὃς ὑπ᾽ αἰδοῦς, οἶμαι, ἀνέχῃ ληροῦντα ἤδη τοσαῦτα ἔξω 908 

τοῦ ττράγματος. 
ΑΝΑ͂Χ. Εἰπέ μοι, ὦ Σόλων, πρὸς δὲ δὴ τοὺς τὰ 

ἀναγχαιότατα μὴ λέγοντας iv ᾿Αρείῳ πάγῳ. ἀλλὰ azco- 
σιωττῶντας, οὐδὲν τῇ βουλῇ τερόστιμον ἐπινενόηται; 

XO.4. Τί τοῦτο ἤρου με; οὐδέπω γὰρ δῆλον. 
ΑΝΑ͂Χ. Ὅτι τὰ κάλλιστα xoi ἐμοὶ ἀχοῖσαι ἥδιστα 

παρεὶς τὰ περὶ τῆς Ψυχῆς τὰ ἧττον ἀναγκαῖα λέγειν δεα- 
γοῇ, γυμνασίας καὶ διαπτογνήσεις τῶν σωμάτων. 

XO.4. ἹΜέμνημαι γάρ, ὦ γενναῖε, τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς 
προρρήσεων xal ἀττοτελανᾶν οὐ βούλομαι τὸν λόγον, μή 
σου ἐπιταράξῃ τὴν μνήμην ἐπιρρέων. τελὴν ἀλλὰ καὶ ταῦτα 
ἐρῶ διὰ βραχέων, ὡς οἷόν τε τὸ γὰρ ἀχριβὲς τῆς περὶ 

22 αὐτῶν διασκέψεως ἑτέρου ἂν εἴη λόγου. 22. ῥυϑμίζομεν οὖν 
τὰς γνώμας αὐτῶν νόμους τε τοὺς χοινοὺς ἐχδιδάσχοντες, 
oi δημοσίᾳ τεᾶσι τερόχεινται ἀναγινώσχειν μεγάλοις γράμ- 
μασιν ἀναγεγραμμένοι, κελεύοντες ἃ v& χρὴ ποιεῖν καὶ ὧν 
ἀπέχεσϑαι, καὶ ἀγαϑῶν ἀνδρῶν συνουσίαις, vag. ὧν λέγειν 
τὰ δέοντα ἐχμανϑανουσι καὶ πράττειν τὰ δίκαια καὶ ἐκ τοῦ 
ἴσου ἀλλήλοις συμπολιτεύεσϑαι καὶ μὴ ἐφίεσθαι τῶν ai- 
σχρῶν καὶ ὀρέγεσθαι τῶν χαλῶν, βίαιον δὲ μηδὲν ποιεῖν. 
οἱ δὲ ἄνδρες οὗτοι σοφισταὶ καὶ φιλόσοφοι πρὸς ἡμῶν 904 
ὀνομάζονται. καὶ μέντοι xal ἐς τὸ ϑέατρον συνάγοντες 
αὐτοὺς δημοσίᾳ τταιδείομεν ὑπὸ κωμῳδίαις καὶ τραγῳδίαις 
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ἀρετάς τε ἀνδρῶν παλαιῶν καὶ κακίας ϑεωμένους, ὡς τῶν 
μὲν ἀπτοτρέποιντο, Uv ἐχεῖνα δὲ σπεύδοιεν. τοῖς δέ γε 
κωμῳδοῖς καὶ ἀποσχώπτειν xal λοιδορεῖσϑαι ἐφίεμεν ἐς 

τοὺς πολίτας ovg ἂν αἰσχρὰ καὶ ἀνάξια τῆς πεόλεως ἐπιτη- 

δεύοντας αἴσϑωνται, αὐτῶν τε ἐχείνων χάριν, ἀμείνους γὰρ 
ουτω γίγνονται ὀνειδιζόμεγοι, xai τῶν ττολλῶν, ὡς φεύγοιεν 
τὸν ἐπὶ τοῖς ὁμοίοις ἔλεγχον. 

23. ΑΝΑ͂Χ. Εἶδον, ὦ Σόλων, otg φὴς τοὺς τραγῳ- 38 
δοὶς xal χωμῳδούς, εἴ γε ἐχεῖνοί εἶσιν, ὑποδήματα μὲν 
βαρέα καὶ ὑψηλὰ ὑποδεδεμένοι, χρυσαῖς δὲ ταινίαις τὴν 
ἐσθῆτα πετοικιλμένοι, χράνη δὲ ἐπιικείμενοι τιαγγέλοια 
X£ynvóra τταμμέγεϑες, αὐτοὶ δὲ ἔνδοϑεν μεγάλα τε ἔχε- 
χράγεσαν xal διέβαινον οὐκ oló ὅττως ἀσφαλῶς ἐν τοῖς 
ὑποδήμασι. Διονύσῳ δὲ οἶμαι τότε ἡ πόλις ἑώρταζεν. οἱ 
δὲ κωμῳδοὶ βραχύτεροι μὲν ἐκείνων xal τεεζοὶ xai ἀνϑρω- 
χεινώτεροι καὶ ἧττον ἐβόων, χράνη δὲ πολὺ γελοιότερα, 
χαὶ τὸ ϑέατρον γοῦν ἅτταν ἐγέλα &v' αὐτοῖς" ἐκείνων δὲ 
τῶν ὑψηλῶν σχυϑρωποὶ ἅτεαντες ἤκουον, οἰκτείροντες, οἷ- 
μαι, αὐτοὺς πέδας τηλιχαύτας ἐπεισυρομένους. 

ZO.A4. Οὐκ ἐκείνους, ὠγαϑέ, ᾧῴχτειρον, ἀλλὰ ποιητὴς 
ἴσως ἀρχαίαν τινὰ συμφορὰν ἐπεδείκνυτο τοῖς ϑεαταῖς καὶ 

ῥήσεις οἰχτρὰς ἐτραγῴδει πρὸς τὸ ϑέατρον, ὑφ᾽ ὧν ἐς 
δάκρυα κατεσ:τῶντο οἱ ἀχούοντες. εἰκὸς δέ σε καὶ αὐλοῦντας 
ἑωρακέναι τινὰς τότε xal ἄλλους συνάδοντας ἐν χύχλῳ 

905 συνεστῶτας. οὐδ᾽ αὐτά, a ,Aváyagat, ἀχρεῖα ἄσματα xai 
αὐλήματα. τούτοις δ᾽ οὖν ἅπασι καὶ τοῖς τοιούτοις σαρα- 

ϑηγόμενοι τὰς ψυχὰς ἀμείνους ἡμῖν γίγνονται. 
24. Τὰ δὲ δὴ σώματα, ὅπερ μάλιστα ἐττόϑεις ἀχοῦ- 94 

σαι, ὧδε καταγυμνάζομεν᾽ ἀποδύσαντες αὐτά, ὡς ἔφην, 
οὐχέτε ἁπαλὰ καὶ τέλεον ἀσυμτεαγῆ ὄντα τιρῶτον μὲν ἐϑέ- 
ζειν ἀξιοῦμεν πρὸς τὸν ἀέρα συνοιχειοῦντες αὐτὰ ταῖς 
ὥραις ἑκάσταις, ὡς μήτε ϑαάλπος δυσχεραίνειν μήτε τιρὸς 
χρύος ἀπαγορεύειν, ἔπειτα δὲ χρίομεν ἐλαίῳ καὶ κατα- 
μαλάττομεν, ὡς εὐτονώτερα γίγνοιτο" ἄτοπον γάρ, el τὰ 
μὲν σχύτη νομίζομεν ὑπὸ τῷ ἐλαίῳ μαλαττόμενα δυσρα- 
γέστερα καὶ πολλῷ διαρκέστερα γέγνεσϑαι νεχρά γε ἤδη 
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ὄντα, τὸ δ᾽ ἔτι ζωῆς μετέχον σῶμα μὴ ἂν ἄμεινον ἡγοίμεϑα 
ὑπὸ τοῦ ἐλαίου διατεϑήσεσϑαι. τοὐντεῦῖϑεν ποικίλας τὰς 
γυμνασίας ἐτεινοήσαντες xai διδασχάλους ἑκάστων ἐτειστή- 
σαντες τὸν μέν τινα τευχτεύειν, τὸν δὲ “ταγχρατιάζειν δι- 
δάσχομεν, ὡς τούς τὲ ττόνους χαρτερεῖν ἐϑίζοιντο καὶ ὁμόσε 
χωρεῖν ταῖς πληγαῖς μηδὲ ἀττοτρέποιντο δέει τῶν τραυμά- 
των. τοῦτο δὲ ἡμῖν δίο τὰ ὠφελιμώτατα ἐξεργάζεται ἐν 
αὐτοῖς ϑυμοειδεῖς τε zragaoxevaloy ἐς τοὺς χινδύνους καὶ 
τῶν σωμάτων ἀφειδεῖν καὶ τεροσέτι ἐρρῶσϑαι καὶ καρτεροὺς 
εἶναι. ὅσοε δὲ αὐτῶν χάτω συννενευχότες τταλαίουσι, κατα- 
πίπτειν τε ἀσφαλῶς μανϑάνουσι καὶ ἀνίστασθαι εὐμαρῶς 
xai ὠϑισμοὺς καὶ περιπιλοχὰς καὶ λυγισμοὺς καὶ ἄγχεσϑαι 
δύνασθαι xai ἐς ὕψος ἀναβαστάσαι τὸν ἀντίπαλον, ovx 
ἀχρεῖα οὐδὲ οὗτοι ἐχμελετῶντες, ἀλλὰ ἕν μὲν τὸ τερῶτον 96 
xai μέγιστον ἀναμφιβόλως χτώμενοι" δυσπαϑέστερα γὰρ 
καὶ καρτερώτερα τὰ σώματα γίγνονται αὐτοῖς διαττονούμενα. 
ἕτερον δὲ οὐδὲ αὐτὸ μικρόν" ἔμπειροι γὰρ δὴ Ex τούτου 
χαϑίστανται, εἴ ποτε ἀφίκοιντο ἐς χρείαν τῶν μαϑημάτων 
τούτων ἐν ὅπελοις᾽ δῆλον γὰρ ὅτε καὶ πολεμίῳ ἀνδρὶ ὃ 
τοιοῦτος συμτελαχεὶς καταρρέψει τε ϑᾶττον ὑποσχελίσας 
xat καταπεσὼν εἴσεται ὡς δᾷστα ἐξανίστασϑαι. γεάντα 

γὰρ ταῦτα, ὦ "4váyagot, ἐπε ἐκεῖνον τὸν ἀγῶνα ποριξό- 
μεϑα τὸν ἐν τοῖς ὅπλοις χαὶ ἡγούμεϑα πολὺ ἀμεένοσι 

χρήσασϑαι τοῖς οὕτως ἀσχηϑεῖσιν, ἐτεειδὰν περότερον αὖ- 
τῶν γυμνὰ τὰ σώματα χαταμαλάξαντες καὶ διαπονήσαν- 
τες ἐρρωμενέστερα καὶ αλκιμώτερα ἐξεργασώμεϑα καὶ κοῦφα 

25 καὶ εὔτονα καὶ τὰ αὐτὰ βαρέα τοῖς ἀνταγωνισταῖς. 25. ἐννοεῖς 
γάρ, οἶμαι, τὸ μετὰ τοῦτο, οἵους εἰχὸς σὺν ὅπλοις ἔσεσϑαι 
τοὺς καὶ γυμνοὺς ἂν φόβον τοῖς ὀναμενέσιν ἐμποιήσαντας, 
οὐ πολυσαρκέαν ἀργὸν xai λευκὴν ἢ ἀσαρκέαν μετὰ ὠχρό- 
τητος ἐπιδεικνυμένους οἷα γυναικῶν σώματα ὑπὸ σχιᾷ με- 
μαρασμένα, τρέμοντα ἱδρῶτέ τε ττολλῷ εὐθὺς δεόμενα xai 9 
ἀσϑμαίνοντα ὑπὸ τῷ κράνει, καὶ μάλιστα ἣν καὶ ὃ ἥλιος 
ὥσπερ νῦν τὸ μεσημβρινὸν ἐπιφλέγῃ. οἷς τί ἂν τις χρή- 
σαιτο διψῶσε καὶ τὸν κονιορτὸν ovx ἀνεχομένοις καὶ ei 
αἷμα ἴδοεεν, εὐθὺς ταραττομένοις xai πιροαποϑνήσκχουσι 
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χερὶν ἐντὸς βέλους γενέσϑαι xal ig χεῖρας ἐλϑεῖν τοῖς πο- 

Aeuíoig; οὗτοι δὲ ἡμῖν ὑπέρυϑροι ἐς τὸ μελάντερον ὑπὸ 
τοῦ ἡλίου κεχρωσμένοι καὶ ἀρρενωτιοί, πολὺ τὸ ἔμψυχον 
καὶ ϑερμὸν καὶ ἀνδρῶδες ἐπιφαίνοντες, τοσαύτης εὐεξίας 
ἀτεολαύοντες, οὔτε δικνοὶ xal κατεσκληχότες οὔτε τεεριτελη- 
ϑεῖς ἐς βάρος, ἀλλὰ ἐς τὸ σύμμετρον πεεριγεγραμμένοι, τὸ 
μὲν ἀχρεῖον τῶν σαρχῶν καὶ περιττὸν τοῖς ἱδρῶσεν ἐξανα- 
λωχότες, ὃ δὲ ἰσχὺν xal τόνον παρεῖχεν, ἀμιγὲς τοῦ φαύ- 
λου περιλελειμμένον ἐρρωμένως φυλάττοντες" ὅπερ γὰρ 
δὴ οἱ λιχμῶντες τὸν ττυρόν, τοῦτο ἡμῖν καὶ τὰ γυμνά- 
σια ἐργάζεται ἐν τοῖς σώμασι τὴν μὲν ἄχνην καὶ τοὺς 

905 ἀϑέρας ἀποφυσῶντα, χαϑαρὸν δὲ τὸν κχαρττὸν διευχρι- 
γοῦντα καὶ προσσωρεύοντα. 26. καὶ διὰ τοῦτο ὑγιαίνειν 26 
τε ἀνάγχη καὶ ἐπὶ μήκιστον διαρχεῖν ἐν τοῖς καμάτοις" 
ὀψέ τε ἂν ἰδίειν ὁ τοιοῦτος ἄρξαιτο καὶ ὀλιγάκις ἂν ἀσϑε- 
γῶν φανείη" ὥσπερ ἂν εἶ τεῦρ τις φέρων ἅμα ἐμβάλοι ἐς 
πυρὸν αὐτὸν xai ἐς τὴν καλάμην αὐτοῦ xal ἐς τὴν 
ἄχνην — αὖϑις γὰρ ἐπὶ τὸν λιιμῶντα ἐπάνειμι --- ϑὰτ- 
τον ἄν, οἶμαι, παρὰ πολὺ ἡ xaAaum ἀναφλεγείη, ὃ δὲ 
πυρὸς xaT ὀλίγον οὔτε φλογὸς μεγάλης ἀγισταμένης 
οὔτε ὑπὸ μεᾷ τῇ ὁρμῇ, ἀλλὰ χατὰ μιχρὸν ὑποτυφόμενος 
χρόνῳ ὕστερον χαὶ αὐτὸς ἂν χαταχαυϑείη. ov τοένυν 

οὐδὲ νόσος οὐδὲ “κάματος ἐς τοιοῦτο σῶμα ἐμπεσόντα óa- 
δέως ἐλέγξειεν ἂν οὐδ᾽ ἐπιοιρατήσειεν εὐμαρῶς" τὰ ἔν- 
δοϑεν γὰρ εὖ παρεσχεύασται αὐτῷ καὶ τὰ ἔξω μάλα καρ- 
τερῶς πέφραχται πρὸς αὑτά, ὡς μὴ παριέναι ἐς τὸ εἴσω 

μηδὲ παραδέχεσϑαι μήτε ἥλιον αὐτὸν μήτε χρύος ἐπὶ 
λύμῃ τοῦ σώματος. πρός τε τὸ ἐνδιδὸν ἐν τοῖς πόνοις 
πολὺ τὸ θερμὸν τὸ ἔνδοϑεν ἐπιρρέον, ἅτε ἐκ πολλοῦ 

909 τ:ροπαρεσχευασμένον καὶ ἐς τὴν ἀναγχαέαν χρείαν ἀπο- 
χεέμενον, ἀναπληροῖ εὐθὺς ἐπάρδον τῇ ἀχμῇ καὶ axa- 
μάτους ἐτεὶ τελεῖστον τεταρέχεται" τὸ yàg τπτρροπονῆσαι πολλὰ 
xai προχαμεῖν ovx ἀνάλωσιν τῆς ἰσχύος, ἀλλ᾽ ἐπέδοσιν 
ἐργάξεταε, καὶ ἀναρριπεζομένη πλείων 7ἔγνεται. 27. xai 21 
μὴν xai δρομικοὺς εἶναι ἀσχοῦμεν αὐτοὺς ἐς μῆκός τε 
διαρχεῖν ἐϑίζοντες καὶ ἐς τὸ ἐν βραχεῖ ὠκχύτατον inixov- 
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φίζοντες" xaió δρόμος οὐ πρὸς τὸ στερρὸν xol ἀντίτυ- 
πον, ἀλλὰ ἐν ψάμμῳ βαϑείᾳ ἔνϑα οὔτε βεβαίως ἀπερεῖ- 
σαι τὴν βασιν οὔτε ἐπιστηρίξαι ῥᾷάδιον ὑποσυρομένου 
πρὸς τὸ ὑπεῖχον τοῦ ποδός. ἀλλὰ καὶ ὑπεράλλεσϑαι va- 
φρον, εἰ δέοι, ἢ εἴ τι ἄλλο ἐμπόδιον, καὶ πρὸς τοῦτο 
ἀσχοῦνται ἡμῖν, ἔτι καὶ μολυβδίδας χειροπεληϑεῖς ἐν ταῖν 
χεροῖν ἔχοντες. εἶτα περὶ ἀχοντίου βολῆς ἐς μῆκος ἁμιλ- 
λῶνται. εἶδες δὲ xal ἄλλο τε ἐν τῷ γυμνασίῳ χαλκοῦν 
περιφερὲς ἀσπέδι μικρᾷ ἐοιχὸς ὄχανον οὐκ ἐχούσῃ οὐδὲ 
τελαμῶνας, καὶ ἐπειράϑης γε αὐτοῦ χειμένου ἐν τῷ μέσῳ 
xai ἐδόχει σοι βαρὺ καὶ δύσλητετον ὑπτὸ λειότητος" ἐκεῖνο 
τοίνυν ἄνω τε ἀναρριτιτοῦσιν ἐς τὸν ἀέρα xal ἐς τὸ πόρρω 910 
φιλοτιμούμενοι ὅστις ἐπὶ μήκιστον ἐξέλϑοι καὶ τοὺς ἂλ- 
λους ὑπερβάλοιτο, καὶ ὃ πόνος οὗτος ὥμους τε αὐτῶν 

ΦΒχρατύνει καὶ τόνον τοῖς ἄχροις ἐντέϑησιν. 28. ὃ πηλὸς 

δὲ καὶ ἢ χόνις, ἅπερ σοι γελοιότερα ἐξ ἀρχῆς ἔδοξεν, 
ἄχουσον, ὦ ϑαυμάσιε, ὕτου ἕνεκα ὑποβέβληται. πρῶ- 
τον μέν, ὡς μὴ ἐπὶ τὸ κραταιὸν ἡ πτῶσις αὐτοῖς γίγνοιτο, 

ἀλλ ἐπὶ τὸ μαλακὸν ἀσφαλῶς πίέπτοιεν" ἔπειτα καὶ τὸν 
ὄλισϑον ἀνάγχη πλείω γίγνεσθαι, ἱδρούντων ἐν τῷ πη- 
λῷ, ὃ σὺ ταῖς ἐγχέλεσιν εἴχαζες, οὐχ ἀχρεῖον οὐδὲ ye- 
λοῖον ὃν, ἀλλὰ καὶ τοῦτο εἰς ἰσχὺν καὶ τόνον οὐχ ὀλίγα 
συντελεῖ, ὁπόταν οὕτως ἐχόντων ἀλλήλων ἀναγχάζων- 
ται ἐγχρατῶς ἀντιλαμβάνεσθαι καὶ συνέχειν διολισϑά- 
vovrag" αἴρεσϑαί ve ἐν πηλῷ ἱδρωχότα uev ἐλαίου, 
ἐχπτεσεῖν xal διαρρυῆναι τῶν χειρῶν σπουδάζοντα μὴ ut- 

χρὸν εἶναι νόμιζε. καὶ ταῦτα πάντα, ὥσπερ ἔφην ἔμ- 
προσϑεν, ἐς τοὺς πολέμους [καὶ] χρήσιμα, εἰ δέοι φέλον 
τρωϑέντα ῥᾳδίως ἀράμενον ὑπεξενεγκεῖν ἢ καὶ πολέμιον 
συναρπάσαντα ἥχειν μετέωρον xouíLovra. καὶ διὰ τοῦτο 
εἰς ὑπετερβολὴν ἀσχοῦμεν τὰ χαλεπώτερα προτιϑέντες, ὡς 

φϑτὰ μιχρότερα μακρῷ εὐχολώτερον φέροιεν. 29. τὴν μέν- 
τοι χόνιν ἐπὶ τὸ ἐναντίον χρησίμην οἰόμεϑα εἶναι, ὡς 
μὴ διολισϑάνοιεν συμτελεχόμενοι" ἐπειδὰν γὰρ ἐν τῷ 
πηλῷ ἀσκηϑῶσι συνέχειν τὸ διαδιδρᾶσχον ὑπτὸ γλισχρό- 911 
τητος, ἐϑίζονται xai ἐχφεύγειν αὐτοὶ ληφϑέντες ἐκ τῶν 
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χειρῶν, xal ταῦτα iv ἀφύχτῳ ἐχόμενοι. xal μὴν xai τὸν 
ἱδρῶτα συνέχειν δοχεῖ ἡ χόνις ἀϑρόον ἐχχεόμενον imi- 
παττομένη καὶ ἐτεὶ τεολὺ διαρκεῖν ττοιεῖ τὴν δύναμιν xal 
χώλυμα γίγνεται μὴ βλάπτεσϑαι ὑπὸ τῶν ἀνέμων ἀραιοῖς 
τότε καὶ ἀνεῳγόσι τοῖς σώμασιν ἐμπιπτόντων. ἄλλως τε 
καὶ τὸν δύττον ἀποσμᾷ καὶ στιλτενότερον τιοιεῖ τὸν ἀνδρα. 
καὶ ἔγωγε ἡδέως ἂν παραστησάμενος χπελησίον τῶν τὲ 

λευχῶν viva ἐχείνων xal ὑττὸ σχιᾷ δεδιῃτημένων xai ὃν 
ἂν ἕλῃ τῶν ἐν τῷ «Αυκείῳ γυμναζομένων, ἀπιοτελύνας 
τὴν κόνιν τὸν ττηλόν, ἐροίμην ἄν σε ττοτέρῳ ἂν ὅμοιος 
εὔξαιο γενέσθαι" οἶδα γὰρ ὡς αὐτίχα ἕλοιο ἂν &x πρώ- 
της προσόψεως, εἰ καὶ μὴ ἐπὶ τῶν ἔργων τεειραϑείης éxa- 
τέρου, συνεστηχὼς xal συγκεχροτημένος εἶναι μᾶλλον ἢ 

ϑρύπτεσϑαι xai διαρρεῖν xal λευχὸς εἶναι ἀπορίᾳ καὶ 
φυγῇ ἐς τὰ εἴσω τοῦ αἵματος. 

30. Ταῦτ᾽ ἔστιν, ὦ ᾿Ανάχαρσι, ἃ τοὺς νέους ἡμεῖς 80 
ἀσχοῦμεν οἰόμενοι φύλακας ἡμῖν τῆς πόλεως ἀγαϑοὺς 
γενήσεσϑαι καὶ ἐν ἐλευϑερίᾳ βιώσεσϑαι δὲ αὐτούς, κρα- 
τοῦντες μὲν τῶν δυσμενῶν εἰ ἐπείοιεν, φοβεροὶ δὲ τοῖς 
περιοίκοις ῦντες, ὡς ὑποπτήσσειν τε καὶ ὑπεοτελεῖν ἡμῖν 

τοὺς τελείστους αὐτῶν. ἐν εἰρήνῃ τὲ αὖ πολὺ ἀμείνοσιν 
αὐτοῖς χρώμεϑα πεερὶ μηδὲν τῶν αἰσχρῶν φιλοτιμουμέ- 

912 τοις μηδ᾽ bn ἀργίας εἰς ὕβριν τρεπομένοις, ἀλλὰ περὶ 

τὰ τοιαῦτα διατρίβουσι xai ἀσχόλοις οὖσιν ἐν αὐτοῖς. 
xal ὅττερ ἔφην τὸ κοινὸν ἀγαϑὸν καὶ τὴν ἄχραν πόλεως 
εὐδαιμονίαν, τοῦτ᾽ ἔστιν, ὅτιότε ἔς τε εἰρήνην καὶ ἐς τιό- 
Aeuov [τὰ] ἄριστα τταρεσχευασμένη φαίνοιτο ἡ νεότης 

περὶ τὰ κάλλιστα ἡμῖν σπουδάζοντες. 
81. ΑΝΑ͂Χ. Οὐκοῦν, ὦ Σόλων, ἤν ποτε ὑμῖν ἐπέω-- 81 

σιν οἱ πολέμιοι, χρισάμενοι τῷ ἐλαίῳ καὶ κονισάμενοι 
πρόϊτε καὶ αὐτοὶ τεὺξ τὰς χεῖρας ix αὐτοὺς προβεβλη- 
μένοι, κακεῖνοι δηλαδὴ ὑποπτήσσουσιν ὑμᾶς καὶ φεύ- 
γουσι δεδιότες μὴ σφέσι κεχηνόσι πάττητε τὴν ψάμμον 
ἐς τὸ στόμα ἢ περιπηδήσαντες, ὡς κατὰ νώτου γένη- 
σϑε, περιτιλέξητε αὐτοῖς τὰ σχέλη περὶ τὴν γαστέρα καὶ 
διάγχητε ὑπτὸ τὸ κράνος ὑποβαλόντες τὸν ττῆχυν᾽ καὶ νὴ 
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4i οἱ uiv τοξεύσουσι δῆλον Ort καὶ ἀκοντιοῦσιν, ὑμῶν 
δὲ ὥσπερ ἀνδριάντων οὐ χαϑίξεται τὰ βέλη χεχρωσμέ- 
γων πρὸς τὸν ἥλιον καὶ πολὺ τὸ αἷμα zemoguuévov 
οὐ γὰρ καλάμη καὶ ἀϑέρες ὑμεῖς ἐστε, ὡς τάχιστα ἔνδι- 
δόναι τιρὸς τὰς πιληγάς, ἀλλὰ ὀψέ ποτε ἂν καὶ μόλις 
χατατεμνόμενοι βαϑέσι τοῖς τραύμασιν αἷμα ὀλίγον vrco- 
δείξαιτε. τοιαῦτα γὰρ φής, εἶ μὴ zavv παρήκουσα τοῦ 

85 παραδείγματος. 32. ἢ τὰς πανοτιλίας ἐχείνας τότε àva- 

λήψεσϑε τὰς τῶν κωμῳδῶν τε καὶ τραγῳδῶν, καὶ ἣν 
προτεϑῇ ὑμῖν ἔξοδος, ἐχεῖνα τὰ χράνη περιϑήσεσϑε τὰ 
χεχηνότα, ὡς φοβερώτεροι εἴητε τοῖς ἐναντίοις μορμο- 
λυττόμενοι αὐτούς, καὶ ὑποδήσεσϑε τὰ ὑψηλὰ ἐκεῖνα 918 
δηλαδή φεύγουσί τε γάρ, ἣν δέῃ, κοῦφα καὶ ἣν διώ- 
χητε, ἄφυχτα τοῖς πολεμίοις ἔσται, ὑμῶν οὕτω μεγάλα 
διαβαινόντων ἐπὶ αὐτούς. ἀλλ ὅρα μὴ ταῦτα μὲν ὑμῖν 
τὰ κομψὰ λῆρος ἢ καὶ παιδιὰ ἄλλως καὶ διατριβαὶ ἀρ- 
γοῦσι καὶ ῥᾳϑυμεῖν ἐϑέλουσι τοῖς νεανίσχοις. εἰ δὲ βού- 
λεσϑε πάντως ἐλεύϑεροι καὶ εὐδαίμονες εἶναι, ἄλλων 
ὑμῖν γυμνασίων δεήσει xoi ἀσχήσεως ἀληϑινῆς τῆς ἐν 
τοῖς ὕπλοις, χαὶ ἡ ἅμιλλα οὐ πρὸς ἀλλήλους μετὰ παι- 

διᾶς, ἀλλὰ πρὸς τοὺς δυσμενεῖς ἔσται μετὰ κινδύνων με- 
λετῶσι τὴν ἀρετήν. ὥστε ἀφέντες τὴν κόνιν καὶ τὸ ἔλαιον 
διδάσκετε avtovg τοξεύειν xal ἀκοντίζειν μὴ κοῦφα δι- 
δόντες τὰ ἀχόντια xoi οἷα διαφέρεσϑαι πρὸς τὸν ἄνεμον, 

ἀλλ ἔστω λόγχη βαρεῖα μετὰ συρισμοῦ ἑλιττομένη καὶ 
λέϑος χειροτεληϑὴς καὶ σάγαρις καὶ γέρρον ἐν τῇ ἀριστερᾷ 

88. χαὶ ϑώραξ καὶ χράνος. 33. ὡς δὲ νῦν ἔχετε, ϑεῶν τενος 

εὐμενείᾳ σώζεσϑαί μοι δοκεῖτε, oi μηδέπω ἀπολώλατε 
ὑπό τινων ὀλίγων ψιλῶν ἐπιπεσόντων. ἰδού γέ vot ἣν 914 
σπασάμενος τὸ μικρὸν τοῦτο ξιφίδιον τὸ παρὰ τὴν ζώ- 

vnv μόνος ἐπεισπέσω τοῖς νέοις ὑμῶν ἅπασιν, αὐτοβοεὶ 
ἂν ἕλοιμι τὸ γυμνάσιον φυγόντων ἐκείνων xai οὐδενὸς 
ἀντιβλέπειν τῷ σιδήρῳ τολμῶντος, ἀλλὰ περὶ τοὺς ἀν- 
δριάντας ἂν περιιστάμενοι καὶ περὶ τοὺς κέονας κατα- 
χρυπτόμενοι γέλωτα ἄν μοι παράσχοιεν δαχρύοντες oi 
πολλοὶ xol τρέμοντες. καὶ τότ᾽ ἂν ἴδοις οὐχέτι ἐρυϑριῶν- 
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τας αὐτοὺς và σώματα οἷοι νῦν εἰσιν, ἀλλὰ ὠχροὶ ἅτταν- 
τὲς αὐτέκα γένοιντ᾽ ἂν ὑπὸ τοῦ δέους μεταβαφέντες. οὕ- 
τως ὑμᾶς ἡ εἰρήνη διατέϑεικε βαϑεῖα οὖσα, ὡς μὴ 

ἂν ῥᾳδίως ἀνασχέσϑαι λόφον ἕνα xgavovg πολεμίου 
ἰδόντας. 

34. ΣΟ.1. Οὐ ταῦτα ἔφασαν, ὦ ᾿Ανάχαρσι, Θρᾳχῶν 84 
τε ὅσοι uev Εὐμόλπου ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐστράτευσαν καὶ αἱ 
γυναῖχες ὑμῶν αἱ μετὰ Ἱπτηιτολίτης ἐλάσασαι ἐπὶ τὴν 
πόλιν οὐδὲ ἄλλοι ὅσοι ἐν ὅπλοις ἐπειράϑησαν. ἡμεῖς 
γάρ, ὠ μαχάριε, οὐκ ἐτπεείττερ οὕτω γυμνὰ τὰ σωματα 
ἐχπεονοῦμεν τῶν νέων, διὰ τοῦτο xal ἄνοτελα ἐξαάγομεν 
él τοὺς χινδίνους, ἀλλ ἐπειδὰν xa9' αὑτοὺς ἄριστοι 

γένωνται, ἀσχοῦνται τὸ μετὰ τοῦτο ξὺν τοῖς ὅτιλοις, καὶ 
πολὺ ἄμεινον χρήσαιντ᾽ ἂν αὐτοῖς οὕτω διακείμενοι. 

-4N.4 X. Καὶ ποῦ τοῦτο ὑμῖν ἐστι τὸ γυμνάσιον τὸ 
ἐν τοῖς ὅπλοις; οὐ γὰρ εἶδον ἔγωγε ἐν τῇ πόλει τοσοῦτον 
οὐδὲν ἅπασαν αὐτὴν ἐν κύκλῳ περιελϑών. 

XO.A. ᾿Αλλὰ ἴδοις ἄν, e Ανάχαρσι, ἐπὶ πλέον ἡμῖν 
915 συνδιατρίψας, καὶ ὅτιλα ἑκάστῳ μάλα πολλα, οἷς χρώ- 

μεϑα ὅπόταν ἀναγχαῖον ἢ, καὶ λόφους καὶ φάλαρα xol 
tzt0vG xal izéag σχεδὸν τὸ τέταρτον τῶν τιολιτῶν. τὸ 
μέντοι ὅιτλοφορεῖν ἀεὶ xal ἀχινάχην παρεζῶσϑαι ττεριτ- 
τὸν ἐν εἰρήνῃ οἰόμεϑα εἶναι, καὶ πρόστιμόν y ἔστιν, 
ὕστις ἐν ἄστει σιδηροφοροίη μηδὲν δέον ἢ ὅτελα ἐξενέγκοι 
ἐς τὸ δημόσιον. ὑμεῖς δὲ συγγνωστοὶ ἐν ὕτελοις ἀεὶ βιοῦν- 
T6G' τό τε γὰρ ἐν ἀφράχτῳ οἰχεῖν ῥάδιον εἰς ἐπιβουλήν, 
xai οἱ τεολέμιοι μάλα πολλοί, καὶ ἄδηλον ὅττότε τις ἐἔπι- 
στὰς κοιμώμενον χατασπάσας ἀπὸ τῆς ἁμάξης φονεύ- 
σειεν" ἣ τὲ πρὸς ἀλλήλους ἀπιστία, αὐθαιρέτως καὶ μὴ 
ἐν νόμῳ ξυμπολιτευομένων, ἀναγκαῖον ash τὸν σίδηρον 
ποιεῖ, ὡς τελησίον εἶναι ἀμυνοῦντα, et τις βιάζοιτο. 

35. 4N.4X. Εἶτα, ὦ Σόλων, σιδηροφορεῖν μὲν οὐδε- 85 
γὸς ἀναγχαίου ἕνεχα περιττὸν ὑμῖν δοκεῖ καὶ τῶν ὕτελων 
φείδεσϑε, ὡς μὴ διὰ χειρὸς ὄντα φϑείροιτο, ἀλλὰ φυ- 
λάττετε ἀποκείμενα ὡς χρησόμενοι τότε τῆς χρείας ἔπι- 
στάσης᾽ τὰ δὲ σώματα τῶν νέων οὐδενὸς δεινοῦ ἐπεί- 
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yovrog χαταπονεῖτε παίοντες xol ὑπὸ τῶν ἱδρώτων χατα- 
γαλίσχοντες, οὐ ταμιευόμενοι τερὸς τὸ ἀναγχαῖον τὰς 
ἀλχὰς αὑτῶν, ἀλλ six ἐν τῷ ττηλῷ καὶ τῇ κόνει ἐκ- 
χέοντες ; 

ΣΟΑ͂. Ἔοικας, ὠ ̓ ΑἸνάχαρσι, τοιόνδε vL δυνάμεως 
πέρι ἐννοεῖν, ὡς οἴνῳ ἢ ὕδατι ἢ ἄλλῳ τῶν ὑγρῶν ὁμοίαν 
αὐτὴν οὖσαν δέδιας γοῦν μὴ ὥσπερ ἐξ ἀγγείου κερα- 
μεοῦ λάϑῃ διαρρυεῖσα ἐν τοῖς πόνοις εἶτα ἡμῖν κενὸν 916 
καὶ ξηρὸν οἴχηται τὸ σῶμα καταλιποῦσα ὑττὸ μηδενὸς ἔν- 
δοϑὲν ἀναττληρούμενον. τὸ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει σοι, ἀλλ᾽ 
ὅσῳ τις ἂν αὐτὴν ἐξαντλῇ τοῖς ττόνοις, τοσῷδε μᾶλλον 

ἐπερρεῖ κατὰ τὸν περὶ τῆς "YOgag μῦϑον, εἴ τινα ἤκου- 
σας, ὡς ἀντὶ μιᾶς κεφαλῆς τμηϑείσης δύ᾽ ἀεὶ ἄλλαι ἃ a»&- 

φύοντο. ἣν 0b ἀγύμναστος ἐξ ἀρχῆς καὶ ἄτονος ἢ μηδὲ 
διαρχῆ τὴν ὕλην ἔχῃ ὑποβεβλημένην, τότε ὑττὸ τῶν χα- 
μάτων βλάπτοιτο ἂν xol χαταμαραΐίνοιτο, οἷόν τι ἐτεὶ 
πυρὸς καὶ λύχνου γίγνεται" ὑπὸ γὰρ τῷ αὐτῷ φυσήματιε 
τὸ μὲν πῦρ ἀναχαύσειας ἂν καὶ μεῖζον iv βραχεῖ mouj- 
σειας παραϑήγων τῷ πνεύματι, καὶ τὸ τοῦ λύχνου φῶς 
ἀποσβέσειας οὐκ ἔχον ἀποχρῶσαν τῆς ὕλης τὴν χορηγίαν, 
ὡς διαρκῆ εἶναι πρὸς τὸ ἀντιτενέον᾽ οὐ γὲρ ἀπ ἰσχυρᾶς, 
οἶμαι, τῆς δίζης ἀνεφύετο. 

86 90. ANAX. Ταυτὶ μέν, ὦ Σόλων, οὐ πάνυ συνέημι" 
λεχιτότερα γὰρ ἢ xor ἐμὲ εἴρηκας ἀχριβοῦς τινος φρον- 
τίδος καὶ διανοίας ὀξὺ δεδορχυέας δεόμενα. ἐκεῖνο δέ uoc 
σεάντως εἶχέ, τίνος ἕνεχα οὐχὶ καὶ ἐν τοῖς ἀγῶσι τοῖς 

᾿ὈΟὈλυμπίασι xci ᾿Ισϑμοῖ καὶ Πυϑοῖ καὶ τοῖς ἄλλοις, ὅποτε 
7t0ÀÀoL, ὡς φής, συνίασιν ὀψόμενοι τοὺς νέους ἀγωνιζο- 

μένους, ovÓézove ἐν ὅττλοις ποιεῖσϑε τὴν ἅμιλλαν, ἀλλὰ 917 
γυμνοὺς ἐς τὸ μέσον παραγαγόντες λακτιζομένους καὶ 

xatouévovg ἐπιδείχνυτε καὶ νιχήσασι μῆλα καὶ κότινον 
δίδοτε; ἄξιον γὰρ εἰδέναι τοῦτό γε, οὗτινος ἕνεχα οὕτω 
ποιεῖτε. 

ΣΟΑ. Ἡγούμεϑα γάρ, d ̓Ανάχαρσι, τὴν ἐς τὰ γυμ- 
γάσια προϑυμίαν οὕτως ἂν πλείω ἐγγενέσϑαι αὐτοῖς, 
el τοὺς ἀριστεύοντας ἐν τούτοις ἴδοιεν τιμωμένους καὶ 
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ἀναχηφυττομένους ἐν μέσοις τοῖς Ἕλλησι. καὶ διὰ τοῦτο 

ὡς ἐς τοσούτους ἀποδυσόμενοι εὐεξίας τε ἐπιμελοῦνται, 
ὡς μὴ αἰσχύνοιντο γυμνωϑέντες, καὶ ἀξιονιχότατον fxa- 
στος αὑτὸν ἀπεργάζεται. xal τὰ ἀϑλα, ὥσπερ ἔμτεροσϑεν 
εἶπον, οὐ μιχρά, ὃ ἔπαινος ὃ παρὰ τῶν ϑεατῶν καὶ τὸ 
ἐπισημότατον γενέσϑαι xal δείχνυσϑαι τῷ δακτύλῳ ἄρε- 
στον εἶναι τῶν xaÓ' αὑτὸν δοχοῦντα. τοιγάρτοι τιολλοὶ 
τῶν ϑεατῶν, οἷς καϑ' ἡλικίαν ἔτι ἡ ἄσκησις, ἀπίασιν οὐ 
μδτρέως ἐχ τῶν τοιούτων ἀρετῆς καὶ πιόνων ἐρασϑέντες" 

ὡς εἴ γέ τις, ὦ ̓ Ἀνάχαρσι, τὸν τῆς εὐκλείας i ἔρωτα ἐχβά- 
λοι ἐκ τοῦ βίου, τέ ἂν ἔτι ἀγαϑὸν ἡμῖν γένοιτο; ἢ τίς &v 

τε λαμπρὸν ἐργάσασϑαι ἐτειϑυμήσειε; νῦν δὲ καὶ ἀπὸ 
τούτων εἰκάζειν ταρέχοιεν ἄν σοι, ὅτοῖοι iv ττολέμοις 

918 ὑπτὲρ πατρέδος καὶ παίδων καὶ γυναιχῶν καὶ ἱερῶν γέ- 
γοιντ ἂν ὅπλα ἔχοντες οἱ κοτένου πέρι καὶ μήλων γυμνοὶ 
τοσαύτην προϑυμίαν ἐς τὸ νικᾶν ἐσφερόμενοι. 37. xaí- 81 
τοι τέ ἂν πάϑοις, εἰ ϑεάσαιο καὶ ὀρτύγων καὶ ἀλεχτρυό- 
γων ἀγῶνας παρ ἡμῖν καὶ σπουδὴν ἐπὶ τούτοις 0v με- 
χράν; ; ἢ γελάσῃ δῆλον ὅτι, καὶ μάλιστα ἣν μάϑῃς ὡς 
ὑπὸ νόμῳ αὐτὸ δρῶμεν καὶ προστέταχται πᾶσι τοῖς ἐν 
ἡλικίᾳ τταρεῖναι καὶ ὁρᾶν τὰ ὄρνεα διαπευχεεύοντα μέχρι 
τῆς ἐσχάτης ἀπαγορεύσεως; ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο γελοῖον" 
ὑποδύεται γάρ τις ἠρέμα ταῖς ψυχαῖς ὁρμὴ ἐς τοὺς κιν- 
δύνους, ὡς μὴ ἀγεννέστεροι καὶ ἀτολμότεροι φαίνοιντο 
τῶν ἀλεχτρυόνων μηδὲ προατταγορεύοιεν ὑτεὸ τραυμάτων 
ἢ καμάτων T του ἄλλου δυσχεροῦς. τὸ δὲ δὴ &v ὅπλοις 
πειρᾶσϑαι αὐτῶν καὶ ὁρᾶν τιτρωσχομένους ἄπαγε" ϑηριῶ- 
dec γὰρ χαὶ δεινῶς σχαιὸν καὶ προσέτι γε ἀλυσιτελὲς 

ἀπτοσφάττειν τοὺς ἀρίστους καὶ οἷς ἂν τις ἄμεινον χρή- 
σαιτο xovà τῶν δυσμενῶν. 38. ἐπεὶ δὲ φής, ὦ "“Ἄνάχαρσι, 88 
χαὶ τὴν ἄλλην Ἑλλαδα ἐπεελεύσεσϑαι, μέμνησο ἤν τοτὲ 
καὶ ἐς ““ακεδαίμονα ἔλϑης, μὴ καταγελάσαι μηδὲ ἐκείνων 
μηδὲ οἴεσϑαι μάτην πονεῖν αὐτούς, ὁπόταν ἢ σφαίρας 

99 γέρι ἐν τῷ ϑεάτρῳ συμπεσόντες παίωσιν ἀλλήλους ἢ 
ἐς χωρίον εἰσελθόντες ὕδατι περιγεγραμμένον ἐς φά- 
λαγγας διαστάντες τὰ ττολεμίων ἀλλήλους ἐργάζωνται 

Lucian III. 5 
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γυμνοὶ καὶ αὐτοί, ἄχρι ἂν ἐχβάλωσι τοῦ περιγράμματος 
τὸ ἕτερον σύνταγμα οἱ ἕτεροι, τοὺς κατὰ ““υχοῦργον oi 
χαϑ Ἡρακλέα ἢ ἔμπαλιν, συνωθοῦντες ἐς τὸ ὕδωρ᾽ τὸ 
γὰρ ἀπὸ τούτου εἰρήνη [λοιττὸν] καὶ οὐδεὶς ἂν ἔτι τεαίσειε" 
μάλιστα δὲ ἣν ὁρᾷς μαστιγουμένους αὐτοὺς ἐπὶ τῷ βωμῷ 
καὶ αἵματι δεομένους, πτατέρας δὲ καὶ μητέρας τιαρεστώ- 
σας οὐχ ὅπως ἀνιωμένας imi τοῖς γιγνομένοις ἀλλὰ καὶ 

ἀτιξιλούσας, εἰ μὴ ἀντέχοιεν zvQóg τὰς τεληγάς, καὶ ixe- 
τευούσας ἐπὶ μήκιστον διαρχέσαι τιρὸς τὸν τόνον καὶ 
ἐγχαρτερῆσαι τοῖς δεινοῖς. πολλοὶ γοῦν xol ἐναπέϑανον 
τῷ ἀγῶνι μὴ ἀξιώσαντες ἀτιαγορεῦσαι ζῶντες ἔτι ἐν 
ὀφϑαλμοῖς τῶν οἰχείων μηδὲ εἶξαι τοῖς σώμασιν, ὧν καὶ 
τοὺς ἀνδριάντας ὄψει τιμωμένους δημοσίᾳ ὑττὸ τῆς Σπταρ- 
της ἀνασταϑέντας. ὕταν τοίνυν δρᾷς καχεῖνα, μήτε μαί- 
γεσϑαι ὑπολάβης αὐτοὺς μήτε εἴπῃς, ὡς οὐδεμιᾶς ἕνεχα 

αἰτίας ἀναγχαίας ταλαιτεωροῦσι μήτε τυράννου βιαζομένου 
μήτε πολεμίων σύτω διατιϑέντων" εἴποι γὰρ àv σοι καὶ 9 
ὑπὲρ ἐχείνων “Ιυχοῦργος ὃ νομοϑέτης αὐτῶν ττολλὰ τὰ 
εὔλογα καὶ ἃ συνιδὼν κολάζει αὐτούς, οὐχ ἐχϑρὸς ὧν 

οὐδὲ ὑπὸ μίσους αὐτὸ δρῶν οὐδὲ τὴν νεολαίαν τῆς πό- 
λεως εἰχῆ ταραναλίσχων, ἀλλὰ καρτερικωτάτους xol zzay- 
τὸς δεινοῦ χρείττονας ἀξιῶν εἶναι τοὺς σώζειν μέλλοντας 

τὴν πατρίδα. χαίτοι xal ἂν μὴ ὃ “Τυχοῦργος εἴττῃ, ἐν- 
votig, οἶμαι, καὶ αὐτὸς ὡς οὐκ ἂν ποτε ληφϑεὶς ὃ τοιοῦ- 
τος ἐν τπιολέμῳ ἀτιόρρητόν τι ἐξείποι τῆς Σπάρτης 
αἰχιζομένων τῶν ἐχϑρῶν, ἀλλὰ καταγελῶν αὐτῶν μαστι- 
γοῖτο ἂν ἁμιλλώμενος τιρὸς τὸν παίοντα, ὡς πρότερος 
ἀπταγορεύσειεν. 

89 39. 4N.4X. 'O .4vxovoyog δὲ καὶ αὐτός, ὦ Σόλων, 
ἐμαστιγοῦτο ἐφ᾽ ἡλικίας, ἢ ἐκπρόϑεσμος ὧν ἤδη τοῦ 
ἀγῶνος ἀσφαλῶς τὰ τοιαῦτα ἐνεανιεύσατο; 

ΣΟ... Πρεσβύτης ἤδη ὧν ἔγραψε τοὺς νόμους αὐὖ- 
τοῖς Κρήτηϑεν ἀφικόμενος" ἀττοδεδημήκει δὲ παρὰ τοὺς 
Κρῆτας, ὅτι ἤκουεν εὐνομωτάτους εἶναι, Πίνωος τοῦ 
Διὸς νομοϑετήσαντος ἐν αὐτοῖς. 

AN.4X. Τί ovv, ὦ Σόλων, οὐχὶ καὶ σὺ ἐμιμήσω 
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«υχοῦργον καὶ μαστιγοῖς τοὺς νέους; καλὰ yag xai ταῦτα 
χαὶ ἄξια ὑμῶν ἐστιν. 

921 ZO.4. Ὅτι ἡμῖν ἱκανά, ὦ ᾿Ανάχαρσι, ταῦτα τὰ 
γυμνάσια oixcia ὄντα' ζηλοῦν δὲ τὰ ξενιχὰ οὐ avv 
ἀξιοῦμεν. 

AN.AAX. Οἴὔχ, ἀλλὰ συνίης, οἶμαι, οἷόν τί ἐστι μα- 
σειγοῦσϑαι γυμνὸν ἄνω τὰς χεῖρας ἐπαίροντα μηδενὸς 

ἕγεχα ὠφελίμου ἢ αἰτῷ ἑκάστῳ ἢ κοινῇ τῇ πόλει. ὡς 
ἔγωγε ἤν ποτε ἐπιδημήσω τῇ Σπάρτῃ, καϑ' ὃν καιρὸν 

ταῦτα δρῶσι, δοχῶ μοι τάχιστα καταλευσϑήσεσϑαι δη- 
μοσίᾳ πρὸς αὐτῶν, ἐτειγελῶν ἕχάστοις, ὅττόταν δρῶ 
τυτιτομένους χαϑάττερ κλέπτας ἢ λωποδύτας ἢ τι ἄλλο 

τοιοῦτον ἐργασαμένους. ἀτεχνῶς γὰρ ἐλλεβόρου δεῖσθαί 
μοι δοχεῖ ἡ πόλις αἰτῶν οἴτω χαταγέλαστα ὑφ᾽ αὑτῆς 
πάσχουσα. 

40. OA. Μὴ ἐρήμην, « γενναῖε, μηδὲ τῶν ἀνδρῶν 40 
ἀπόντων μόνος αὐτὸς λέγων οἴου κρατεῖν" ἔσται γάρ τις 
ὃ καὶ ὑπὲρ ἐχείνων σοι τὰ εἰχότα iv ΣΙτάρτῃ ἀντερῶν. 
πλὴν ἀλλ᾽ ἐπείπερ ἐγὼ τὰ ἡμέτερά σοι διεξελήλυθϑα, σὺ 
δὲ οὐ πάνυ ἀρεσχομένῳ αὐτοῖς ἔοικας, οὐκ ἄδικα αἰτή- 
σειν ἔοικα “πεταρὰ σοῦ ὡς καὶ αὐτὸς ἐν τῷ μέρει διεξέλθϑῃς 
χερός μὲ ὃν τρόττον ὑμεῖς οἱ Σχύϑαι διασχεῖτε τοὺς νέους 

τοὺς παρ᾽ ὑμῖν καὶ οἵστισι γυμνασίοις ἀνατρέφετε καὶ 
ὅπως ὑμῖν ἄνδρες ἀγαϑοὶ γίγνονται. 

922 ANALX..— δικαιότατα μὲν ovy, ὦ Σόλων, καὶ ἔγωγε 
διηγήσομαι τὰ Σχυϑῶν γόμιμα, οὐ σεμνὰ ἴσως οὐδὲ καϑ' 
ὑμᾶς, οἵ γε οὐδὲ κατὰ κόρρης ζπταταχϑῆναι τολμήσαιμεν 
ἂν μέαν πληγήν" δειλοὶ γὰρ ἐσμεν᾽ ἀλλὰ εἰρήσεταί γε 
óroia ἂν ἡ. εἰς αἴριον μέντοι, εἰ δοκεῖ, ὑπερβαλώμεϑα 
τὴν συνουσίαν, ὡς ἃ τε αὐτὸς ἔφης ἔτι μᾶλλον ἐννοή- 

σαιμι καϑ' ὑσυχίαν ἃ τε χρὴ εἰτεεῖν συναγάγοιμι τῇ μνήμῃ 
ἐσεελϑών. τὸ δὲ viv ἔχον ἀπτίωμεν ἐπὶ τούτοις, ἑσπέρα 

γὰρ ἤδη. 

5* 
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[ΠΕΡῚ IITENG0Y.| 
1 1. Δ ξιόν γε πταρατηρεῖν τὰ ὑπὸ τῶν πολλῶν ἐν τοῖς 
πένϑεσι γινόμενα xal λεγόμενα xal τὰ ὑπὸ TOY παρα- 
μυϑουμένων δῆϑεν αὐτοὶς αὖϑις αὖ λεγόμενα, καὶ ὡς 
ἀφόρητα ἡγοῦνται τὰ συμβαένοντα σφίσι τε αὐτοῖς oí 
ὀδυρόμενοι καὶ “ἐκείνοις ovg ὀδύρονται, ov μὰ τὸν Πλού- 
τωνα xai Φερσεφόνην, κατ οὐδὲν ἐπιστάμενοι σαφῶς 
οὔτε εἰ πονηρὰ ταῦτα καὶ λύπης ἄξια ἢ τοὐναντίον ἡδέα 
καὶ βελτίω τοῖς παϑοῦσι, νόμῳ δὲ καὶ ξυνηϑείᾳ τὴν λυ- 
πὴν ἐπιτρέποντες. ἐπειδὰν τοένυν ἀποϑάνῃ τις, οὕτω 
ποιοῦσι --- μᾶλλον δὲ πρότερον εἰπεῖν βούλομαι ἅστινας 
περὶ αὐτοῦ τοῦ ϑανάτου δόξας ἔχουσιν σὕτω γὰρ ἔσται 928 
φανερόν, οὕτινος ἕνεκα τὰ περιττὰ ἐκεῖνα ἐπιτηδεύου-- 

2 σιν. 2. ὃ μὲν δὴ πολὺς ὅμιλος, ovg ἰδιώτας οἱ σοφοὶ κα- 
λοῦσιν, Ὅμήρῳ τε xal Ἡσιόδῳ καὶ τοῖς ἄλλοις μυϑο- 
ποιοῖς ττερὶ τούτων τεειϑόμενοε καὶ νόμον ϑέμενοε τὴν 
ποίησιν αὐτῶν, τόττον τινὰ ὑτεὸ τῇ γῇ βαϑὺν ^ Ain» ὑὕπει- 
λήφασι, μέγαν δὲ καὶ πτολύχωρον τοῦτον εἶναι καὶ ζοφε- 
ρὸν xal ἀνήλιον ovx oló ὅττως αὐτοῖς φωτίζεσθαι δο- 
χοῖντα πρὸς τὸ καὶ χαϑορᾶν τῶν ἐνόντων ἕχαστον᾽ βα- 
σιλεύειν δὲ τοῦ χάσματος ἀδελφὸν τοῦ Διὸς Πλούτωνα 
κεκλημένον, ὥς μοι τῶν τὰ τοιαῦτα δεινῶν τις tÀsye, 
διὰ τὸ πλουτεῖν τοῖς vexgoic τῇ προσηγορίᾳ τετιμημένον. 
τοῦτον δὲ τὸν Πλούτωνα τὴν τταρ᾽ αὑτῷ πολιτείαν καὶ 
τὸν χάτω βέον χαταστήσασϑαι τοιοῦτον" χεχληρῶσϑαι 
μὲν γὰρ αὐτὸν ἄρχειν τῶν ἀποθανόντων, καταδεξάμενον 
δὲ αὐτοὺς xal “ταραλαβόντα κατέχειν δεσμοῖς ἀφύχτοις, 
οὐδενὶ τὸ παράπαν τῆς ἄνω ὅδδοῦ ὑφιέμενον πιλὴν ἐξ 
ἅπαντος τοῦ αἰῶνος πάνυ ὀλίγων ἐπὶ μεγίσταις αἰτίαις. 

8 3. περιρρεῖσϑαι δὲ τὴν χώραν αὐτοῦ ποταμοῖς μεγάλοις 
τε xai φοβεροῖς éx μόνων τῶν ὀνομάτων" Κωχυτοὶ γὰρ 
χαὶ Πυριφλεγέϑοντες χαὶ τὰ τοιαῦτα χέχληνται. τὸ δὲ 
μέγιστον, ἡ ̓ χερουσία λίμνη τιρόχειται πρώτη δεχομένη 
τοὺς ἀπαντῶντας, ἣν ovx ἔνι διαπλεῦσαι [ἢ τταρελϑεῖν) 921 
ἄνευ τοῦ πορϑμέως" βαϑεῖα γὰρ περᾶσαι τοῖς 700i xal 
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διανήξασϑαι πολλή, xci ὅλως οὐκ av αὐτὴν διαπταίη 
οὐδὲ τὰ νεχρὰ τῶν ὀρνέων. 4. πρὸς δὲ αὐτῇ χαϑόδῳ 4 
καὶ πύλῃ οὔσῃ ἀδαμαντίνῃ ἀδελφιδοῦς τοῦ βασιλέως 
«Αἰακὸς ἕστηκε τὴν φρουρὰν ἐπιτετραμμένος xal παρ᾽ 
αὐτῷ χύων τριχέφαλος μάλα κάρχαρος, τοὺς μὲν εἰσαφι- 

χγουμένους φίέλιόν τε xol εἰρηνιχὸν προσβλέτεων, τοὺς 
δὲ σιειρῶντας ἀποδιδράσχειν ὑλαχτῶν xol τῷ χάσματι 
δεδιττόμενος. 5. πτεραιωθϑέντας δὲ τὴν λίμνην ἐς τὸ εἴσω 5 
λειμὼν ὑποδέχεται μέγας τῷ ἀσφοδέλῳ χατάφυτος καὶ 
χεοτὸν μνήμης πολέμιον (Ὁ) “2ήϑης γοῦν διὰ τοῦτο ὠνό- 
μασται. ταῦτα γὰρ ἀμέλει διηγήσαντο τοῖς πάλαι ἐχεῖϑεν 
ἀφιγμένοι Ἄλκηστις τε xal Πρωτεσέλεως οἱ Θετταλοὶ zal 
Θησεὺς ὁ τοῦ «Αἰγέως καὶ ó τοῦ Ὁμήρου Ὀδυσσεύς, μάλα 
σεμνοὶ καὶ ἀξιόπιστοι μάρτυρες, ἐμοὶ δοχεῖν, οὐ πιόντες 

φῷ τῆς πτηγῆς᾽ ov γὰρ ἂν ἐμέμνηντο αὐτῶν. 6. ὃ μὲν οὖν 
Πλούτων, ὡς ἐχεῖνοι ἔφασαν, καὶ ἡ Φερσηφόνη δυνα- 
στεύουσι καὶ τὴν τῶν ὅλων δεσποτείαν ἔχουσιν, ὑττηρε- 
τοῦσι δ᾽ αὐτοῖς καὶ τὴν ἀρχὴν συνδιαπράττουσιν ὄχλος 
πολὺς Ἐρινύες ve καὶ Ποιναὶ xai Φόβοι xoi ὃ Ἕρμῆς, 
οὗτος μέν γε ovx ἀεὶ συμπταρών. Ἴ. ὕπαρχοι δὲ καὶ σα- 
τράπαι χαὶ δικασταὶ χάϑηνται δύο, ἸΠίνως τε καὶ Ῥαδα- 
μανϑὺυς οἱ Κρῆτες, ὄντες υἱοὶ τοῦ Διός. οὗτοι δὲ τοὺς 
μὲν ἀγαϑοὺς τῶν ἀνδρῶν xoi δικαίους καὶ xov ἀρετὴν 
βεβιωχότας, ἐπειδὰν συναλισϑῶσι τιολλοί, καϑάπερ εἰς 
ἀποιχίαν τινὰ πέμπουσιν ἐς τὸ Ἠλύσιον πεδίον τῷ αἀρί- 
στῳ βίῳ συνεσομένους. 8. ἂν δέ τινας τῶν πονηρῶν λά- 
βωσι, ταῖς Ἐρινύσι παραδόντες ἐς τὸν τῶν ἀσεβῶν χῶ- 
ρον ἐσπέμτπτουσι χατὰ λόγον τῆς ἀδικίας χκολασϑησομέ- 
νους. ἔνϑα δὴ τί τῶν καχῶν ov πάσχουσι στρεβλούμενοί 
τε xal χκαύμενοι xai ὑττὸ γυττῶν ἐσϑιόμενοι καὶ τροχῷ 
συμττεριφερόμενοι xol λίϑους ἀναχυλίοντες; ὃ μὲν γὰρ 

$6 Τάνταλος ἐπὶ αὐτῇ τῇ λίμνῃ αὖος ἕστηχε κινδυνεύων ὑπὸ 
τοῦ δίψους ὃ κακοδαίμων ἀποϑανεῖν. 9. οἱ δὲ τοῦ μέσου 
βίου, πολλοὶ ὄντες οὗτοι, ἐν τῷ λειμῶνι πλανῶνται ἄνευ 
τῶν σωμάτων σχιαὶ γενόμενοι καὶ ὑπὸ τῇ ἁφῇ καϑάπερ 
χατιγὸς ἀφανιζόμενοι. τρέφονται δὲ ἄρα ταῖς παρ᾽ ἡμῶν 
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χοαῖς xal τοῖς καϑαγιζομένοις ii τῶν τάφων" ὡς εἴ τῳ 
μὴ εἴη καταλελειμμένος oni γῆς φίλος ἢ συγγενής, ἄσι- 
τος οὗτος νεκρὸς καὶ λιμώττων ἐν αὐτοῖς πτιολιτεύεται. 

1010. ταῦτα οὕτως ἰσχυρῶς περιελίλυϑε τοὺς ττολλοῦς, 

ὥστε ἐπειδὰν τις ἀποϑάνῃ τῶν οἰχείων, τερῶτα μὲν φέ- 
govvec ὑβολὸν ἐς τὸ στόμα χατέϑηχαν αὐτῷ, μισϑὸν τῷ 
πορϑμεῖ τῆς ναυτιλίας γενησόμενον, ov τπερότερον ἔξε- 
τάσαντες ὅποῖον τὸ νόμισμα νομίζεται καὶ διαχωρεῖ τεαρὰ 
τοῖς κάτω, καὶ εἰ δύναται παρ᾽ ἐχείνοις ᾿Α“ττικὸς ἢ Ma- 

χεδονιχὸς ἢ «ἀἰϊγιναῖος ὀβολός, οὐδ᾽ ὅτι ππολὺ κάλλιον qv 
μὴ ἔχειν τὰ πορϑμεῖα καταβαλεῖν" οὕτω γὰρ ἂν ov 7ταρα- 
δεξαμένου τοῦ ττορϑμέως ἀνατιόμτειιμοι πάλιν ἐς τὸν βίον 

11 ἀφιχνοῦντο. 11. μετὰ ταῦτα δὲ λούίσαντες αὐτούς, ὡς 

ovy ἱχανῆς τῆς κάτω λίμνης λουτρὸν εἶναι τοῖς ἐχεῖ, καὶ 9 
μύρῳ τῷ καλλίστῳ χρίσαντες τὸ σῶμα πρὸς δυσωδίαν 
ἤδη βιαζόμενον χαὶ στεφανώσαντες τοῖς ὡραίοις ἄνϑεσι 
σιροτέϑενται λαμτερῶς ἀμφιέσαντες, ἵνα μὴ διγῷεν δῆλον 
ὅτι παρὰ τὴν ὁδὸν μηδὲ γυμνοὶ βλέτεοιντο τῷ Κερβέρῳ. 

1212. οἰμωγαὶ δὲ ἐπὶ τούτοις xal χωχυτὸς γυναικῶν xai 
παρὰ πάντων δάχρυα xal στέρνα τυπτόμενα xol σπα- 
ραττομένη χόμη καὶ φοινισσόμεναι “ταρειαΐ" καί του καὶ 

ἐσθὴς καταρρήγνυται xoi xovig ἐπὶ τῇ κεφαλῇ πάττεται 
xal οἱ ζῶντες οἰχτρότεροι τοῦ νεχροῦ" οἱ μὲν γὰρ χαμαὶ 
χυλινδοῦνται πολλάκις καὶ τὰς κεφαλὰς ἀράττουσι πρὸς 

τὸ ἔδαφος, ὃ δὲ εὐσχήμων xol καλὸς καὶ xaJ ὑπερβολὴν 
ἐστεφανωμένος ὑψηλὸς πρόχειται. καὶ μετέωρος ὥσπερ 

18 ἐς πτομττὴν κεχοσμημένος. 13. εἶϑ᾽ ἡ μύτηρ ἢ καὶ νὴ Δία 
ὃ πατὴρ ἐχ μέσων τῶν συγγενῶν προελϑὼν χαὶ περιχυ- 
ϑεὶς αὐτῷ — προκείσϑω γάρ τις véoc xat καλός, ἕνα καὶ 

ἀκμαιότερον τὸ ἐπ αὐτῷ δρᾶμα E — φωνὰς ἀλλοκότους 
xal ματαίας ἀφίησι, πρὸς ἃς ὃ νεχρὸς αὐτὸς ἀποχρί- 
γαιτ᾽ ἄν, el λάβοι φωνήν" φήσει γὰρ ὃ πατὴρ γοερόν τι 
φϑεγγόμενος χαὶ παρατείνων ἕχαστον τῶν ὀνομάτων, 
Τέχνον ἥδιστον, οἴχῃ μοι xai τέϑνηκας xol πρὸ ὥρας 
ἀνηρπάσϑης μόνον ἐμὲ τὸν ἄϑλιον καταλιττών, οὐ ya- 
μήσας, οὐ παιδοποιησάμενος, οὐ στρατευσάμενος, οὗ 
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γεωργήσας, ovx ἐς γῆρας ἐλϑών, ov χωμάσῃ πάλιν οὐδὲ 
ἐρασϑήσῃ, τέχνον, οὐδὲ ἐν συμποσίοις μετὰ τῶν ἣλι- 
χιωτῶν μεϑυσϑήσῃ. 14. ταῦτα δὲ καὶ τὰ τοιαῖτα φήσει 14 
οἰόμενος τὸν υἱὸν δεῖσθαι μὲν ἔτι τούτων xal ἐπειϑυμεῖν 
χαὶ μετὰ τὴν τελευτήν, οὐ δύνασϑαι δὲ μετέχειν αὐτῶν. 
καίτοι τέ ταῦτα φημί; τόσοι γὰρ καὶ ἵππους καὶ τταλλα- 
χίδας, οἱ δὲ καὶ οἰνοχόους ἐπιχατέσφαξαν καὶ ἐσθῆτα καὶ 

τὸν ἄλλον κόσμον συγχατέφλεξαν ἢ συγχατώρυξαν ὡς 
χρησομένοις ἐκεῖ καὶ ἀτεολαύσουσιν αὐτῶν χάτω; 18. 015 
δ᾽ οὖν πρεσβύτης ὃ πενϑῶν οὑτωσὶ ταῦτα πάντα ὅττόσα 
εἴρηχα καὶ ἔτι τούτων τιλείονα οὔτε τοῦ τταιδὸς εἵνεκα 
τραγῳδεῖν ἔοικεν — οἷδε γὰρ ovx ἀκουσόμενον οὐδ᾽ ἂν 
μεῖζον ἐμβοήσῃ τοῦ Σεέντορος -- οὔτε μὴν αὑτοῦ" φρο- 

γεῖν γὰρ οὕτω xal γιγνώσχειν ἱχανὸν ἦν καὶ ἄνευ τῆς 
βοῆς οὐδεὶς γὰρ δὴ τιρὸς ἑαυτὸν δεῖται βοᾶν. λοιττὸν 
οὖν ἐστιν αὐτὸν τῶν παρόντων ἕνεχα ταῦτα ληρεῖν οὔϑ᾽ 

9 vL τιέχεονϑεν αὐτῷ ὃ παῖς εἰδότα οὔϑ' ὅποι χεχώρηχε, 
μᾶλλον δὲ οὐδὲ τὸν βίον αὐτὸν ἐξετάσαντα ὑποῖός ἐστιν" 

οὐ γὰρ ἂν τὴν ἐξ αὐτοῦ μετάστασιν ὥς τι τῶν δεινῶν 
ἐδυσχέραινεν. 16. εἴποι Ó ἂν οὖν πρὸς αὐτὸν ὃ παῖς 16 
παραιτησάμενος τὸν «Αἰαχὸν xai τὸν ᾿αϊδωνέα πρὸς ὁλί- 

γον τοῦ στομίου ὑπερχῦψαι καὶ τὸν “τατέρα :τεαῦσαι μα- 
ταιάζοντα, Ὦ καχόδαιμον ἄνθρωπε, τί κέχραγας; τί δέ 
μοι παρέχεις πράγματα; τταῦσαι τιλλόμενος τὴν κόμην 
xal τὸ τερόσωπον ἐξ ἐτειτετολῆς ἀμύσσων. τί μοι λοιδορῇ, 
xal ἄϑλιον ἀποχαλεῖς xai δύσμορον πολύ σου βελτίω 
χαὶ μακαριώτερον γεγενημένον; ἢ τί σοι δεινὸν πάσχειν 
δοχῶ; ἢ διότι μὴ τοιουτοσὶ γέρων ἐγενόμην οἷος εἶ σύ, 
φαλαχρὸς μὲν τὴν χεφραλήν, τὴν δὲ ὄψιν ἐρρυτιδωμένος, 
χυφὸς xai τὰ γόνατα νωϑής, καὶ ὅλως ὑττὸ τοῦ χρόνου 
σαϑρὸς πολλὰς τριαχάδας xal ὀλυμττιάδας ἀνατελήσας, 
καὶ τὰ τελευταῖα δὴ ταῦτα παραπαίων ἐπὶ τοσούτων μαρ- 
τύρων; ὦ μάταιε, τέ σοι χρηστὸν εἶναι δοκεῖ πταρὰ τὸν 
βίον, οὗ μηκέτι μεϑέξομεν; ἢ τοὺς πότους ἐρεῖς δῆλον 
ὅτι xol và δεῖτινα καὶ ἐσϑῆτα χαὶ ἀφροδίσια, καὶ δέδιας 
μὴ τούτων ἐνδεὲς γενόμενος ἀπόλωμαι, ἀγνοεῖς δὲ ὅτι 
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τὸ μὴ διψῆν τοῦ πιεῖν πολὺ κάλλιον καὶ τὸ μὴ τπεεινὴν 990 
τοῦ φαγεῖν καὶ τὸ μὴ ῥιγῶν τοῦ ἀμπεχόνης εὐπτορεῖν; 

1717. φέρε τοίνυν, ἐπειδὴ ἔοικας ἀγνοεῖν, διδάξομαέ σε 
ϑρηνεῖν ἀληϑέστερον, καὶ δὴ ἀναλαβὼν ἐξ ὑπαρχῆς βόα, 
Téxvov ἄϑλιον, οὐχέτι διψήσεις, οὐκέτι πεινήσεις οὐδὲ 
διγώσεις. οἴχῃ μοι κακοδαίμων ἐκφυγὼν τὰς νόσους, οὐ 
πυρετὸν ἔτι δεδιώς, οὐ πολέμιον, οὐ τύραννον" οὐχ 
ἔρως σε ἀνιάσει οὐδὲ συνουσία διαστρέψει οὐδὲ στιαϑή- 
σεις ἐπὶ τούτῳ Óig ἢ τρὶς τῆς ἡμέρας, ὦ τῆς συμφορᾶς. 
οὐ χαταφρονηϑήσῃ γέρων γενόμενος οὐδὲ ὀχληρὸς ἔσῃ 

18 τοῖς νέοις βλεπόμενος. 18. ἂν ταῦτα λέγῃς, ὦ πάτερ, οὐκ 

οἴει πολὺ ἀληϑέστερα χαὶ γενγαιότερα ἐκείνων ἐρεῖν; 
ἀλλὰ ὅρα μὴ τόδε σε ἀνιᾷ καὶ διανοῇ τὸν παρ᾽ ἡμῖν ζό- 
φον καὶ τὸ πολὺ σκότος, [κάτα δέδιας μή σοι ἀτεοτενιγῶ ἡ 
κατακλεισϑεὶς ἐν τῷ μνήματι;] χρὴ δὲ πρὸς ταῦτα λογί- 
ζεσϑαι ὅτε τῶν ὀφϑαλμῶν διασαπέντων ἢ καὶ νὴ 4ía 
χαέντων uev ὀλίγον, εἴ γε καῦσαί μὲ διεγνώκατε, οὔτε 
σχότος οὔτε φῶς ὁρᾶν δεησόμεϑα. καὶ ταῦτα μὲν ἴσως 

19 μέτρια. 19. τί δέ μὲ ὃ κωχυτὸς ὑμῶν ὀνίνησι καὶ ἡ πρὸς 99i 
τὸν αὐλὸν αὕτη στερνοτυτοία xal ἡ τῶν γυναικῶν περὶ 
τὸν ϑρῆνον ἀμετρία; τί δὲ ὁ ὑπὲρ τοῦ τάφου λέϑος ἐστε- 
φανωμένος; ἢ τί ὑμῖν δύναται τὸν ἄκρατον ἐπιχεῖν; ἢ 
γομίέζετε καταστάξειν αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς καὶ μέχρι τοῦ “Αἐδου 

διέξεσϑαι; τὰ μὲν γὰρ ἐπὶ τῶν χαϑαγισμῶν xol αὐτοὶ 
ὁρᾶτε, οἶμαι, ὡς τὸ μὲν νοστιμώτατον τῶν τταρεσκευασμέ- 
γων ὃ χαπνὸς παραλαβὼν ἄνω ἐς τὸν οὐρανὸν οἴχεται 
μηδέν τι ἡμᾶς ὀνήσας τοὺς κάτω, τὸ δὲ καταλειπόμενον, 
ἡ xó»ig, ἀχρεῖον, ἐκτὸς εἰ μὴ τὴν σποδὸν ἡμᾶς σιτεῖ- 
σϑαι πειτιστεύκατε. οὐχ οὕτως ἄσπορος οὐδὲ ἄχαρστος ἡ 
τοῦ Πλούτωνος ἀρχὴ οὐδὲ ἐπιλέλοιπεεν ἡμᾶς ὃ ἀσφόδελος, 
ἵνα παρ᾽ ὑμῶν τὰ σιτία μεταστελλώμεϑα. ὥστε μοι νὴ 
τὴν Τισιφόνην πάλαι δὴ ἐφ᾽ οἷς ἐποιεῖτε xol ἐλέγετε 
παμμέγεϑες ἔτεήει ἀναχαγχάσαι, διεκώλυσε δὲ v ὀϑόνη 
xai τὰ ἔρια, οἷς μου τὰς σιαγόνας ἀπεσφίγξατε. 

20 20. ὡς ἄρα μὲν εἰπόντα τέλος ϑαγάτοιο κάλυψε. 
πρὸς Διός, ἐὰν λέγῃ ταῦτα ὃ νεχρὸς ἐπιστραφεὶς ἀνα- 98) 
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χλίνας αὑτὸν im ἀγκῶνος, ovx ἂν olóut9a δικαιότατα 
αὐτὸν elzteiv; ἀλλ᾿ ὅμως οἱ μάταιοι καὶ βοῶσι καὶ μετα- 
στειλάμενοί τινα ϑρήνων σοφιστὴν πολλὰς συνειλοχότα 
παλαιὰς συμφορὰς τούτῳ συναγωνιστῇ καὶ χορηγῷ τῆς 
ἀνοίας καταχρῶνται, ὅτεοῖ᾽ ἂν ἐχεῖνος ἐξάρχῃ πρὸς τὸ μέλος 
ἐπαιάζοντες. 21. καὶ μέχρι μὲν ϑρήνων ὃ αὐτὸς ἅπασι 31 
γόμος τῆς ἀβελτερέας" τὸ δὲ ἀπὸ τούτου διελόμενοι κατὰ 
ἔϑνη τὰς ταφὰς ὃ μὲν Ἕλλην ἔχαυσεν, ὃ δὲ Πέρσης ἔϑαψεν, 
0 δὲ Ἰνδὸς ὕαλῳ περιχρίει, ὃ δὲ Σχύϑης κατεσϑίέει, ταρι- 
χεύει δὲ ὃ ΑΑἰγύτττιος" οὗτος μέν γε --- λέγω δ᾽ ἰδών — 
ξηρᾶάνας τὸν νεκρὸν ξύνδειπενον xai ξυμτεότην ἐποιήσατο" 
πολλάχις δὲ xol δεομένῳ χρημάτων ἀνδρὶ «Ἵἰγυπτίῳ ἔλυσε 

δ τὴν ἀπορέαν ἐνέχυρον ἢ ὃ ἀδελφὸς ἢ ὃ πατὴρ ἐν καιρῷ 
γενόμενος. 22. χώματα μὲν γὰρ καὶ πυραμέδες καὶ στῆλαι φῶ 
χαὶ ἐπιγράμματα πρὸς δλίγον διαρχκοῦντα πῶς οὐ περιττὰ 
χαὶ παιδιαῖς τιροσεοιχότα; 23. χαίτοι xai ἀγῶνας ἔνιοι 98 
διέϑεσαν καὶ λόγους ἐπιταφίους elztov ἐπεὶ τῶν μνημάτων 
ὥστεερ συναγορεύοντες ἢ μαρτυροῦντες παρὰ τοῖς χάτω 
δικασταῖς τῷ νεχρῷ. 34. ἐπεὶ ττᾶσι τούτοις τὸ ττερίδειτονον 24 
xai πάρεισιν οἱ τεροσήχοντες καὶ τοὺς γονέας πτταραμυϑοῦνται 
τοῦ τετελευτηχότος xai πείϑουσι γεύσασϑαι ovx ἀηδῶς μὰ 

Δία οὐδ᾽ αὐτοὺς ἀναγκαζομένους, ἀλλὰ ἤδη ὑπὸ λιμοῦ 
τριῶν ἑξῆς ἡμερῶν ἀπηυδηκότας. καί, Μέχρι μὲν τίνος, ὦ 

9 οὗτος, ὁδυρόμεϑα; ἔασον ἀνατταύσασϑαι τοὺς τοῦ μαχαρίέτου 
ϑαίμονας᾽ εἰ δὲ xol τὸ παράπαν κλάειν διέγνωχας, αὐτοῦ 
γε τούτου ἕνεχα χρὴ μὴ ἀττόσιτον εἶναι, ἵνα καὶ διαρκέσῃς 
πρὸς τοῦ πένϑους τὸ μέγεϑος. τότε δὴ τότε ῥαψωδοῦνται 
πρὸς ἁττάντων δύο τοῦ Ὁμήρου στίχοι" 

xal yag τ᾽ ἠΐχομος Νιόβη ἐμνήσατο σίτου" 
καὶ 

γαστέρι δ᾽ οὔπτως ἐστὶ νέκυν σπιενϑῆσαι ᾿Αχαιούς. 
οἱ δὲ ἄτιτονται μέν, αἰσχυνόμενοι δὲ τὰ πρῶτα xoi δε- 
διότες εἰ φανοῦνται μετὰ τὴν τελευτὴν τῶν φιλτάτων 
τοῖς ἀνϑρωπίένοις πάϑεσιν ἐμμένοντες. ταῦτα xal πολὺ 
τούτων γελοιότερα εὕροι τις ἂν ἐπτιτηρῶν ἐν τοῖς πένϑεσι 
γιγνόμενα διὰ τὸ τοὺς πολλοὺς τὸ μέγιστον τῶν κακῶν 
τὸν ϑάνατον οἴεσϑαι. 
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Reitz. 

PHTOP9N AIAASKAAO3. x 
» ἘΞ 3 , c » € * 1 

1. EocwveG, ὦ μειράχιον, ozv«g av ῥήτωρ γένοιο xai 

τὸ σεμνότατον τοῦτο xol πάντιμον ὄνομα σοφιστὴς αὐτὸς 3 
εἶναι δόξαις" ἀβίωτα γὰρ εἶναί σοι φής, ei μὴ τοιαύτην 
τινὰ τὴν δύναμιν περιβάλοιο ἐν τοῖς λόγοις, ὡς ἄμαχον 
εἶναι καὶ ἀνυπόστατον xoi ϑαυμάζεσϑαι τιρὸς ἁτιάντων 

3 - καὶ ἀποβλέπεσϑαι, ττερισττούδαστον ἄκουσμα τοῖς “Ἕλλησι 
δοχοῦντα᾽ καὶ δὴ τὰς ἐπὶ τοῦτο ἀγούσας ὅδοὺς αἵτινές 

ποτέ εἶσιν ἐϑέλεις ἐχμαϑεῖν. ἀλλ᾽ οὐδεὶς φϑόνος, ὦ παῖ, 
LI , , E 3 - 

xal μάλιστα ὅποτε νέος τις αὐτὸς ὧν ὀρεγόμενος τῶν 
J & , » - , , 

ἀρίστων ovx εἰδὼς ὅπόϑεν ἂν ταῦτα ἐχττορίσαιτο, ἱερόν 
- * ^ 3 , * ^ - 

τε χρῆμα τὴν συμβουλὴν οὐσαν χαϑάπερ xol σὺ νῦν αἰτοίη 
γεροσελϑών. ὥστε ἄχουε τό γε ἐπ᾿ ἐμοὶ xal πάνυ ϑαρρῶν, 
ς , * * , - ὡς τάχιστα δεινὸς ἀνὴρ ἔσῃ γνῶναί ve τὰ δέοντα καὶ ἕρμη- 

- , A B - , 3 

γεῦσαι αὐτά, ἣν τὸ μετὰ τοῦτο ἐθελήσῃς αὐτὸς ἐμμένειν 
A , - ^ dir 

οἷς av ἀχούσῃς sap! ἡμῶν xol quAomOvYoG αὐτὰ μελετᾶν 
M , , ^ L ^» ? * M xci προϑύμως ἀνύειν τὴν 000v ἔστ᾽ ἂν ἀφίκῃ mg τὸ 

, ^ H 3 , 3 ^ 2€ 2 - 
τέρμα, 2. [τὸ uiv ovv ϑήραμα) οὐ μικρὸν οὐδὲ δλέγης τῆς 

σπουδῆς δεόμενον, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ὅτῳ καὶ πονῆσαι ττολλὰ καὶ 
ἀγρυτινῆσαι xal πᾶν ὅτιοῦν ὑπομεῖναι ἄξιον" σχότεξι γοῦν 
« , * » » ^ - , X ^ , 

07:000L τέως μηδὲν ὄντες ἔνδοξοι xoi τελούσιοι xal νὴ día. 
? MAS 3 ^ - , e * ^ , 

εὐγενέστατοι ἔδοξαν az τῶν λόγων. 8. ὁμως δὲ μὴ δέδιϑιε 
ἈΝ ^ - , 3 , 

μηδὲ πρὸς τὸ μέγεϑος τῶν ἐλπιζομένων ἀτιοδυστεετησῃς 
, ^ , 3 , 

μυρίους τινὰς τοὺς πόνους τεροπονήσειν οἰηϑείς" ov γὰρ 

σε τραχεῖαν τινα οὐδὲ ὄρειον xai ἱδρῶτος μεστὴν ἡμεῖς 
- 

γε ἄξομεν, ὡς £x μέσης αὐτῆς ἀναστρέψαι καμόντα, ἐπεὶ 
) » - » cr * , 2 , 

οὐδὲν av διεφέρομεν τῶν ἄλλων, 000L τὴν συνήϑη ἐκείνην 
- * , ^ * 1 € 1 

ἡγοῦνται μακρὰν xol ἀνάντη καὶ χαματηρὰν καὶ ὡς ἐπὶ 
* * ) , 3 * , 3 € - , 

τὸ ττολὺ ἀτιεγνωσμένην. αλλὰ τό ys παρ΄ ἡμῶν éSaígevov 
- - - , €i er 1 

σοι τῆς συμβουλῆς τοῦτ᾽ ἔστιν, ὅτι ἡδίστην τε Gua καὶ 
ἐπειτομωτάτην xal ἱππτήλατον χαὶ χατάντη σὺν πολλῇ τῇ 

, - * , - - 2 

ϑυμηδίᾳ καὶ τρυφῇ διὰ λειμώνων εὐανϑῶν καὶ σκιὰς axot- 
- ^ o^ , A Li -- Li 

βοῦς σχολῇ καὶ βάδην ἀνιὼν ἀνιδρωτὶ ἐπιστήσῃ τῇ ἄκρᾳ 
καὶ αἱρήσεις τοὺς γάμους xal νὴ Z0. εὐωχήσῃ καταχείμενος, 



— 
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ἐχείνους ὁπόσοι τὴν ἑτέραν ἐτράποντο ἀττὸ τοῦ ὑψηλοῦ 
ἐπισκοπῶν ἐν vf ὑπωρείᾳ τῆς ἀνόδου ἔτι χατὰ δυσβάτων 
xai ὀλισϑηρῶν τῶν χρημνῶν μόλις ἀνέρποντας, ἀττοχυλιο- 
μένους ἐπὶ κεφαλὴν ἐνίοτε χαὶ πολλὰ τραύματα λαμβά- 
vovrac περὶ τραχείαις ταῖς πέτραις" σὺ δὲ πρὸ τεολλοῦ 
ἄγω ἐστεφανωμένος εὐδαιμονέστατος ἔσῃ ἅτταντα ἐν βραχεῖ 
00a ἐστὶν ἀγαϑὰ παρὰ τῆς ῥητορικῆς μονονουχὶ καϑεύδων 
λαβών. 4. καὶ μὲν δὴ ὑ ὑπόσχεσις οὕτω μεγάλη" Oi δὲ πρὸς 

φιλίου μὴ ἀπιιστήσης, εἰ δᾷστά τε ἅμα καὶ ἥδιστά σοι 
ταῦτα ἐπιδείξειν φαμέν. ἢ γὰρ Ἡσίοδος μὲν ὀλίγα φύλλα 
ix τοῦ Ἑλιχῶνος λαβὼν αὐτίχα μάλα ποιητὴς ἐκ ττοιμένος 
χατέστη καὶ ἢδε ϑεῶν xal ἡρώων γένη κάτοχος ix Movaov 
γενόμενος, ῥήτορα δέ, ὃ πολὺ ἔνερϑεν τῆς ποιητικῆς με- 
γαληγορίας ἐστίν, ἀδύνατον καταστῆναι ἐν βραχεῖ, εἴ τις 
ἐχμάϑοι τὴν ταχίστην ὅδόν; 5. ὡς ἔγωγε xal διηγήσασϑαί 
σοι βούλομαι Σιδωνίου τινὸς ἐμπόρου ἐπίνοιαν δι᾿ ἀπι- 
στίαν ἀτελῆ γενομένην καὶ τῷ ἀχούσαντι ἀνόνητον. ἦρχε 
μὲν γὰρ ἤδη Περσῶν ᾿Αλέξανδρος μετὰ τὴν ἐν ᾿Αρβήλοις 
μάχην “Ιαρεῖον χαϑῃρηχώς" ἔδει δὲ “τανταχόσε τῆς ἀρχῆς 

διαϑεῖν τοὺς γραμματοφόρους τὰ ἐπιτάγματα τοῦ ᾿Αλεξάν- 
ὅρου χομίζοντας. ἐκ Περσῶν δὲ τεολλὴ ἐς “ἴγυτετον ἐγίγνετο 
ἡ ὅδός" ἐχ:τεριιέναι γὰρ ἔδει τὰ ὄρη, εἶτα διὰ τῆς Βαβυ- 
λωνίας ἐς τὴν ᾿Αραβίαν ἐλθεῖν, εἶτα ἐρήμην πολλὴν ἐπε- 
λάσαντας ἀφιχέσϑαι morb εἰς «4ἴγυτετον εἴχοσι μηκίστοὺς 
ἀνδρὶ εὐζώνῳ σταϑμοὺς τούτους διανύσαντας. ἤχϑετο οὖν 
ὁ ̓ Δλέξανδρος ἐπὶ τούτῳ, διότι «Δἰγυπτίους τι παρακινεῖν 
ἀχούων ovx εἶχε διὰ ταχέων ἐχπέμπειν τοῖς σατράπαις τὰ 
δοχοῦντά οἱ περὶ αὐτῶν. τότε δὴ ὃ Σιδώνιος ἔμτεορος, 
Ἐγώ σοι, ἔφη, ὦ βασιλεῦ, ὑτεισχνοῦμαι δείξειν ὁδὸν οὐ 
πολλὴν ἐχ Περσῶν εἰς -diyvzvov: εἰ γάρ τις ὑπερβαίη τὰ 
ὄρη ταῦτα, ὑπερβαίη δ᾽ ἂν τριταῖος, αὐτίχα μάλα ἐν .Ἅ41- 
γύστῳ ἐστὶν οὗτος. καὶ εἶχεν οὕτως. πλὴν 0 y& λέξανδρος 

ovx ἐπίσιευσεν, ἀλλὰ γόητα ᾧετο εἶναι τὸν ἄνθϑρωττον. 
οὕτω τὸ :τταράδοξον τῆς ὑποσχέσεως ἄπιστον δοχεῖ τοῖς 
πολλοῖς. 6. ἀλλὰ μὴ σύ γε πάϑης τὸ αὐτό" εἴσῃ γὰρ 
πειρώμενος ὡς οὐδέν σὲ χωλύσει ἤδη ῥήτορα δοκεῖν μιᾶς 

1 

gt 

6 
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οὐδὲ ὅλης ἡμέρας ὑττερττετασϑέντα τὸ ὄρος ἐκ Περσῶν ic 
«Αἴγυπτον. ἐϑέλω δέ σοι πρῶτον ὥσπερ ó Κέβης ἐκεῖνος 
εἰχόνα γραψάμενος τῷ λόγῳ ἑχατέραν ἐπιδεῖξαι τὴν 000v 
δύο γάρ ἐστιν, ἃ πρὸς τὴν δητορικὴν ἄγετον, ἧς ἐρᾶν οὐ 
μετρίως μοι δοκεῖς. xal δῆτα T μὲν ἐφ᾽ ὑψηλοῦ καϑήσϑω 6 
πάνυ καλὴ καὶ εὐπρόσωπος, τὸ τῆς ᾿«μαλϑείας κέρας 
ἔχουσα ἐν τῇ δεξιᾷ παντοίοις χαρποῖς ὑπερβρύον, ἐπὶ ϑα- 
τέρᾳ δέ μοι τὸν τιλοῦτον δόχει παρεστῶτα ὁρᾶν χρυσοῦν 
ὅλον xai ἐπέραστον" καὶ ἡ δόξα δὲ xai ἡ ἰσχὺς παρέστωσαν 
καὶ οἱ ἔπαινοι περὶ ττᾶσαν αὐτὴν Ἔρωσι μιχροῖς ἐοικότες 
πολλοὶ ἁπανταχόϑεν τειεριτελεχέσϑωσαν ἐκττετόμενοι. ἢ που 
τὸν Νεῖλον εἶδες γραφῇ μεμεμημένον, αὐτὸν μὲν χείμενον 

ἐπὶ κροχοδείλου τινὸς ἢ ἵππου τοῦ ποταμίου, οἷοι πολλοὶ 
ἐν αὐτῷ, μιχρὰ δέ τινα τεαιδία ττερὲ αὐτὸν πεαίζοντα --- 
πήχεις δὲ αὐτοὺς οἱ Αἰϊἰγίπτιοι χαλοῦσι --- τοιοῦτοι xoi 
χερὶ τὴν ῥητορικὴν οἱ ἔπταινοι. τιρόσει δὴ σὺ ὃ ἐραστὴς 
ἐπιϑυμῶν δηλαδὴ ὅτι τάχιστα γενέσϑαι ἐπὶ τῆς ἄχρας, 
ὡς γαμήσειάς τὲ αὐτὴν ἐλϑὼν xol zz&vva ἐχεῖνα ἔχοις, τὸν 
πλοῦτον τὴν δόξαν τοὺς ἐπαίνους" νόμῳ γὰρ ἅπαντα γίγνε- 
ται τοῦ γεγαμηχότος. 1. εἶτ᾽ ἐπειδὰν πλησιάσῃς τῷ ὄρει, 
τὸ μὲν πρῶτον ἀτεογινώσχεις τὴν ἄνοδον, καὶ τὸ πρᾶγμα 
ὅμοιον εἶναί σοι δοχεῖ ὅτεοῖον ἡ Ἄορνος ἐφάνη τοῖς Πακε- 
δόσιν ἀπόξυρον αὐτὴν ἀτεανταχέϑεν ἰδοῦσιν, ἀτεχνῶς οὐδὲ 
ὀρνέοις ὑπιερτιτῆναι ῥᾳδίαν, Διονύσου τινὸς ἢ Ἡραχλέους, 
εἶ μέλλοι καϑαιρεϑήσεσϑαι, δεομένην. ταῦτά σοι δοχεῖ 
τὸ πρῶτον" εἶτα μετ᾽ ὀλίγον δρᾷς δύο τινὰς ὅδούς, μὰλ- 
λον δὲ ἡ μὲν ἀτραπός ἐστι στενὴ xol ἀκανϑώδης καὶ τρα- 
χεῖα, πολὺ τὸ δέψος ἐμφαίένουσα xai ἱδρῶτα. χαὶ ἔφϑη 

γὰρ ἤδη Ἡσίοδος ev μάλα ὑποδείξας αὐτήν, ὥστε οὐδὲν 
ἐμοῦ δεήσει" ἡ ἑτέρα δὲ πλατεῖα καὶ ἀνϑηρὰ καὶ εὔυδρος, 
τοιαύτη οἵαν μιχρῷ πρόσϑεν εἶπον, ἵνα μὴ καὶ ταὐτὰ 
λέγων πολλάκις ἐπέχω σε ἤδη ῥήτορα εἶναι δυνάμενον. 

8 8. vi)» τό γε τοσοῦτον ττοροσϑήσειν μοι δοχῶ, διότε ἡ μὲν 
τραχεῖα ἐκείνη καὶ ἀνάντης οὐ ττολλὰ ἴχνη τῶν ὅδδοιττόρων 8 
εἶχεν, εἰ δέ τινα, πάνυ παλαιά" xoi ἔγωγε κατ᾽ ἐχεένην 
ἄϑλιος ἀνῆλθον τοσαῦτα καμὼν οὐδὲν δέον. ἡ ἑτέρα δὲ 

»ἡ -1 
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ἅτε ὁμαλὴ οὖσα xal ἀγκύλον οὐδὲν ἔχουσα πόρρωϑέν uot 
ἐφάνη οἵα ἐστὶν οὐχ δδεύσαντε αὐτήν᾽ ov γὰρ ἑώρων νέος 
ὧν ἔτι τὸ βέλτιον, ἀλλὰ τὸν ποιητὴν ἐχεῖνον ἀληϑεύειν 
ὥμην λέγοντα ἐκ τῶν πόνων φύεσϑαι τἀγαϑά. τὸ δ᾽ οὐχ 
εἶχεν οὕτως" ἀπονητὶ γοῦν δρῶ μειζόνων τοὺς πτολλοὺς 
ἀξιουμένους εὐμοιρίᾳ τῆς αἱρέσεως τῆς τῶν λόγων καὶ 
ὁδῶν. ἐπεὶ δ᾽ οὖν τὴν ἀρχὴν ἀφιχόμενος εὖ oló ὅτι ἀπο- 
ρήσεις, καὶ ἤδη ἀπορεῖς, ὅτεοτέραν τράπῃ. ὃ οὖν ποιήσας 
ἤδη ῥᾷστα ini τὸ ἀκρότατον ἀναβήσῃ καὶ εὐδαιμονήσεις 
καὶ γαμήσεις καὶ ϑαυμαστὸς πᾶσι δόξεις, ἐγώ σοι φράσω" 
ἱκανὸν γὰρ τὸ αὐτὸν ἐξαπατηϑῆναι χαὶ “τονῆσαι. σοὶ δὲ 
ἄσττορα καὶ ἀνήροτα τιάντα φυέσϑω καϑάπερ ἐπεὶ τοῦ 
Κρόνου. 

9 9. Εὐθὺς οὖν σοι πρόσεισι καρτερός τις ἀνήρ, ὕπό- 
σκληρος, ἀνδρώδης τὸ βάδισμα, πολὺν τὸν ἥλιον ἐπεὶ τῷ 
σώματε δεικνύων, ἀρρενωπὸς τὸ βλέμμα, ἐγρηγορώς, τῆς 
τραχείας ὁδοῦ ἐκείνης ἡγεμών, λήρους τινὰς πρὸς σὲ ὃ 
μάταιος διεξιὼν ἕπεεσϑαέ οἱ τεαραχελευόμενος, ὑπεοδειχνὺς 

τὰ Δημοσϑένους ἴχνη xol Πλάτωνος xal ἄλλων τινῶν, 
μεγάλα μὲν καὶ ὑπὲρ τοὺς νῦν, ἀμαυρὰ δὲ ἤδη καὶ ἀσαφῆ 
τὰ πολλὰ ὑπὸ τοῦ χρόνου, xal φήσει εὐδαίμονά σε ἔσε- 
σϑαι zai νόμῳ γαμήσειν τὴν ῥητορικήν, εἰ χατὰ τούτων 
δδείσειας ὥσπερ οἱ ἐπὶ τῶν κάλων βαίνοντες" εἰ δὲ xav 
μικρόν τε παραβαίης ἢ ἔξω πατήσειας ἢ ixl ϑάτερα μᾶλ- 
λον κλιϑείης τῇ δοιτῇ, ἐχπεσεῖσϑαέ σε τῆς ὀρϑῆς ὁδοῦ xai 
ἀγούσης ἐπὶ τὸν γάμον. εἶτα σε κελεύσει ζηλοῦν ἐχεένους 

τοὺς ἀρχαίους ἄνδρας ἕωλα 7ταραδείγματα παρατιϑεὶς τῶν 
λόγων ov ῥάδια μιμεῖσθαι, οἷα τὰ τῆς παλαιᾶς ἐργασέας 
ἐστίν, Ἡγησίέου xai τῶν ἀμφὶ Κριτίον καὶ Νησιώτην, azce- 

10 σφιγμένα καὶ νευρώδη καὶ σκληρὰ καὶ ἀχριβῶς ἀποτεταμένα 
ταῖς γραμμαῖς, “τόνον δὲ καὶ ἀγρυπενίαν καὶ ὑδατοτοσίαν 
καὶ ταλαιπιωρέαν ἀναγχαῖα ταῦτα xci ἀτεαραίτητα φήσει" 
ἀδύνατον γὰρ εἶναι ἄνευ τούτων διανύσαι τὴν ὅδόν. ὃ δὲ 
πάντων ἀνιαρότατον, ὅτι GOL χαὶ τὸν χρύνον τεάμπολυν 

ὑπτογράψει τῆς δδοιπορέας, ἔτη πολλά, οὐ κατὰ ἡμέρας καὶ 
τριαχάδας, ἀλλὰ xev ὀλυμπιάδας ὅλας ἀριϑμῶν, ὡς καὶ 
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χεροαποχαμεῖν ἀχούοντα καὶ ἀτταγορεῦσαι πολλὰ χαίρειν 
φράσαντα τῇ ἐλτειζομένῃ ἐκείνῃ εὐδαιμονίᾳ" 0 δὲ inl τού- 
τοις οὐδὲ μισϑοὺς ὀλίγους ἀπαιτεῖ τῶν τοσούτων χαχῶν, 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἡγήσαιτό σοι, εἰ μὴ μεγάλα τερότερον λάβοι. 

10 10. ὃ μὲν ταῦτα φήσει ἀλαζὼν καὶ ἀρχαῖος ὡς ἀληϑῶς 
xal Koovuxóg ἄνϑρωττος νεχροὺς ἐς μίμησιν παλαιοὺς τερο-- 
τιϑεὶς καὶ ἀνορύττειν ἀξιῶν λόγους ττάλαι κατορωρυγμένους 
ὥς TL μέγιστον ἀγαϑόν, μαχαιροττοιοῦ υἱὸν καὶ ἄλλον 
᾿Ατρομήτου τινὸς γραμματιστοῦ ζηλοῦν ἀξιῶν, καὶ ταῦτα 11 
ἐν εἰρήνῃ μήτε Φιλίττου ἐπιόντος μήτε ᾿λεξάνδρου ἐπε- 
τάττοντος, ὅπου τὰ ἐκείνων τέως ἐδόκει χρήσιμα, ovx εἰδὼς 
ὁποία νῦν κεκαινοτόμηται ταχεῖα xol ἀπράγμων xal εὐϑὺ 
τῆς δητοριχῆς ὅδός. σὺ δὲ μήτε πείϑεσθϑαι μήτε ττροσέχειν 
αὐτῷ, μή σε ἐχτραχηλίσῃ rcov τταραλαβὼν ἢ τὸ τελευταῖον 
σζερογηρᾶσαι τοῖς πόνοις “ταρασχευάσῃ. ἀλλ᾽ εἰ πάντως 

ἐρᾷς καὶ τάχιστα ἐϑέλεις τῇ δητορικῇ συνεῖναι ἀχμάζων 
ἔτι, ὡς xal σπουδάζοιο τιρὸς αὐτῆς, ἴϑι τῷ μὲν δασεῖ 
τούτῳ καὶ πέρα τοῦ μετρίου ἀνδριχῷ μαχρὰ χαίρειν εἰττὼν 
λέγε, ἀναβαίνειν αὐτὸν καὶ ἄλλους διτόσους ἂν ἐξαπατᾶν 
δύνηται ἀνάγειν, καταλιττὼν ἀσϑμαίνοντα xai ἱδρῶτι ττολλῷ 

11 συνόντα. 11. σὺ δὲ πιρὸς τὴν ἑτέραν ἐλϑὼν εὑρήσεις τεολ- 
λοὺς μὲν καὶ ἄλλους, ἐν τούτοις δὲ καὶ τεάνσοφόν τινα xal 
σάγχαλον ἄνδρα, διασεσαλευμένον τὸ βάδισμα, ἐτειχεκλα- 
σμένον τὸν αὐχένα, γυναικεῖον τὲ βλέμμα, μελιχρὸν τὸ φώ- 
γημα, μύρων ἀποπνέοντα, τῷ δαχτύλῳ ἄχρῳ τὴν κεφαλὴν 12 
χνώμενον, ὀλίγας μὲν ἔτει, οὔλας δὲ xal ὑαχινϑένας τὰς 
τρίχας εὐϑετίζοντα, πτἀναβρόν τινα Σαρδανάπαλλον m 
Κινύραν ἢ αὐτὸν ᾿4γάϑωνα τὸν τῆς τραγῳδίας ἐπέραστον 
ἐκεῖνον ποιητήν. λέγω δὲ ὡς ἀττὸ τούτων γνωρίζοις αὐτὸν 
μηδέ o& οὕτω ϑεσιτέσιον χρῆμα xal φίλον “Ἀφροδίτῃ καὶ 
Χάρισι διαλάϑοι. καίτοι τέ φημί; χὰν εἶ μύοντι γάρ GOL 

χεροσελϑὼν εἴστοι τι τὸ “μήττιον ἐχεῖνο ἀνοίξας στόμα 

καὶ τὴν συνήϑη φωνὴν ἀφείη, μάϑοις ἂν ὡς οὐχὶ τῶν 
xa9' ἡμᾶς ἐστιν, οἱ ἀρούρης καρττὸν ἔδομεν, ἀλλά τι ξένον 
φάσμα δρόσῳ ἢ ἀμβροσίᾳ τρεφόμενον. τούτῳ τοίνυν προ- 
σελϑὼν καὶ πταραδοὺς σεαυτὸν αὐτίκα μάλα δήτωρ ἔσῃ καὶ 
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18 πτερίβλετετος xaí, ὡς ὀνομάζει αὐτός, βασιλεὺς iv τοῖς. 
λόγοις ἀπονητὶ καταστήσῃ τὰ τέϑριπητα ἐλαύνων τοῦ λό- 
yov' διδάξεται γάρ σὲ παραλαβὼν τὰ mura μὲν ἐκεῖνα. 
12. μᾶλλον δὲ αὐτὸς εἰσπτάτω πρὸς σέ" γελοῖον γὰρ ὑττὲρ 12 
τοιούτου ῥήτορος ἐμὲ ποιεῖσθαι τοὺς λόγους φαῦλον ὕπτο- 
χριτὴν ἴσως τῶν τοιούτων καὶ τηλιχούτων, μὴ καὶ συν- 

τρέψω που ττεσὼν τὸν ἥρωα ὃν ὑποχρίνομαι. φαίη τοιγα- 
ροῦν ἂν πρὸς σὲ ὧδέ πως ἐπισπασάμενος ὅτεόσον ἔτι 

λοιπτὸν τῆς χόμης xol ὑπομειδιάσας τὸ γλαφυρὸν ἐχεῖνο 

καὶ ἁπαλὸν οἷον εἴωθεν, Αὐτοϑαΐδα τὴν κωμικὴν ἢ Maà- 
ϑάκην ἢ Γλυχέραν τινὰ μιμησάμενος τῷ πιροσηνεῖ τοῦ 
φϑέγματος" ἄγροικον γὰρ τὸ ἀρρενωττὸν xol οἱ τοῦ ἁβροῦ 
καὶ ἐρασμίου ῥήτορος. 18. φήσει τοίνυν πάνυ μετριάζων 18 
ὑττὲρ αὑτοῦ" Μῶν σε, ὠγαϑέ, ὃ Πύϑιος ἔπεμψεν ἐπ᾽ ἐμὲ 

iM ῥητόρων τὸν ἄριστον τεροσειτιών, ὠσττερ ὅτε Χαιρεφῶν 
ἤρετο αὐτόν, ἔδειξεν ὅστις ἣν ὃ σοφώτατος ἐν τοῖς τότε; 
εἰ δὲ μὴ τοῦτο, ἀλλὰ χατὰ κλέος αὐτὸς ἥχεις ἀχούων 

ἁπάντων vregexmtmAmyuévov τὰ ἡμέτερα xal ὑμνούντων 
xal τεϑητπότων xal ὑττετττηχότων, αὐτίχα μάλα εἴσῃ πρὸς 
οἷόν τινα δαιμόνιον ἄνδρα ἥκεις. προσδοχήσης δὲ μηδὲν 
τοιοῦτον ὄψεσϑαι οἷον τῷδε ἢ τῷδε τεαραβαλεῖν, ἀλλ᾽ εἴ 
τις ἢ Τιτυὸς ἢ Qrog ἢ Ἐφιάλτης, ὑπὲρ ἐκείνους πτολὺ 
φανεῖταί σοι τὸ πρᾶγμα ὑπερφυὲς καὶ τεράστιον" ἐτεεὶ 
τούς γε ἄλλους τοσοῦτον ὑπερφωνοῦντα εὑρήσεις διτόσουν 
ἡ σάλπιγξ τοὺς αὐλοὺς καὶ οἱ τέττιγες τὰς μελίττας xal 
οἱ χοροὶ τοὺς ἐνδιδόντας. 14. ἐττεὶ δὲ xal ῥήτωρ αὑτὸς 14 

ἐϑέλεις γενέσϑαι xal τοῦτο ovx ἂν παρ᾽ ἄλλου ῥᾷον μά- 
ϑοις, ἕπου μόνον, ὦ μέλημα, οἷς ἂν εἴτεω καὶ ζήλου πάντα 
xal τοὺς νόμους, οἷς av ἐπιτόξω χρῆσϑαι, ἀχριβῶς μοι 

15 χπταραφύλαττε. μᾶλλον δὲ ἤδη προχώρει μηδὲν ὀχνήσας 
μηδὲ πτοηϑείς, εἰ μὴ πιροετελέσϑης ἐκεῖνα τὰ πρὸ τῆς 
ῥητοριχῆς, ὁπόσα ἡ ἄλλη προτιαιδεία τοῖς ἀνοήτοις xal 
ματαίοις μετὰ πολλοῦ καμάτου δδοττοιεῖ" οὐδὲν γὰρ αὐτῶν 
δεήσει. ἀλλ᾽ ἀνίπτοις ποσὶν --- ἡ τταροιμία φησίν --- ἔμβαινε, 
οὐ μεῖον ἕξων διὰ τοῦτο, οὐδ᾽ ἂν, τὸ καινότατον, μηδὲ γρά- 
φειν τὰ γράμματα εἰδῇς" ἄλλο γάρ τι παρὰ ταῦτα ὃ ῥήτωρ. 
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15 15. “έξω δὲ τιρῶτον uiv ὅπόσα χρὴ αὐτόν σε οἴχο- 
Sev ἔχοντα ἥκειν ἐφόδια πρὸς τὴν πορείαν xal ὅτεως 
ἐπισιτίσασϑαι, ὡς ἂν τάχιστα διανύσαι δυνηϑείης" ἔπειτα 
καὐτὸς ἃ μὲν προϊόντι ἐπιδεικνὺς χατὰ τὴν óÓóv, ἃ δὲ 
xol παραινῶν, πρὶν ἥλιον δῦναι, δήτορά σε ὑττὲρ τοὺς 
σεάντας ἀποφανῶ οἷος αὐτός εἶμι, ἀναμφελέχτως τὰ τερῶτα 16 

καὶ μέσα καὶ τελευταῖα τῶν λέγειν ἐπιχειρούντων. κόμιζε 
τοίνυν τὸ μέγιστον μὲν τὴν ἀμαϑέαν, εἶτα ϑράσος ἐπὶ 
τούτῳ καὶ τόλμαν καὶ ἀναισχυντέαν, αἰδῶ δὲ ἢ ἐττιείκειαν 
ἢ μετριότητα ἢ ἐρύϑημα οἴχοι ἀτεόλιτπεε᾽ ἀχρεῖα γὰρ καὶ 
bzevavría τῷ πράγματι" ἀλλὰ καὶ βοὴν ὅτε μεγίστην xai 
μέλος ἀναίσχυντον χαὶ βάδισμα οἷον τὸ ἐμόν. ταῦτα δὴ 
σπεάνυ ἀναγχαῖα καὶ μόνα ἔστιν ὅτε ἱκανά. xol ἡ ἐσϑὴς δὲ 
ἔστω εὐανϑὴς καὶ λευκὴ [ἔργον] τῆς Ταραντίνης ἐργασίας, 
ὡς διαφαίνεσϑαι τὸ σῶμα, καὶ ἡ χρηπες vetu [καὶ γυ- 
γαιχεία] τῶν τιολυσχιδῶν, [η] ἡ ἐμβὰς Σικυωνέα τείλοις 

τοῖς λευχοῖς ἐπιτερέπουσα, καὶ ἀχόλουϑοι πολλοὶ xoi βιβ- 
16 λέον ἀεί. ταῦτα μὲν αὐτὸν χρὴ συντελεῖν 10. τὰ δ᾽ ἄλλα 

xa9' ὁδὸν ἤδη τιροϊὼν ὅρα καὶ &xove. xol δή σοι τοὺς 11 
γόμους δίειμι, οἷς χρώμενόν oe ἡ Ῥητοριχὴ γνωριεῖ xai 
προσήσεται, οὐδὲ ἀττοστραφήσεται xal σκορακιεῖ καϑάπερ 
ἀτέλεστόν τινα καὶ χατάσχοτιον τῶν ἀτεορρήτων. ἀλλὰ 
σχήματος μὲν τὸ πρῶτον ἐπειμεληϑῆναι χρὴ μάλιστα, καὶ 
εὐμόρφου τῆς ἀναβολῆς, ἔπειτα δὲ zcevrexaidexa τίου ἢ οὐ 
πλείω γε τῶν εἴχοσιν ᾿Αττιχὰ ὀνόματα ἐκλέξας τεοϑέν, καὶ 
[ταῦτα] ἀχριβῶς ἐχμελετήσας, πρόχειρα im ἄχρας τῆς 
γλώττης ἔχε, τὸ ἄττα καὶ κάτα καὶ μῶν καὶ ἀμηγέπη καὶ 
λῷστε καὶ τὰ τοιαῦτα xol ἐν ἅπταντι λόγῳ καϑάπερ TL 
ἥδυσμα inínarve αὐτῶν" μελέτω δὲ μηδὲν τῶν ἄλλων, εἰ 
ἀνόμοια τούτοις καὶ ἀσύμφυλα καὶ and: ἢ πορφύρα 18 
μόνον ἔστω καλὴ xai εὐανϑής, xav σισύρα τῶν τιαχϑιῶν 

11 τὸ ἱμάτιον ἢ. 1T. μετὰ δὲ ἀπόρρητα xal ξένα ῥήματα 
καὶ σπανιάκις εἰρημένα ὑπὸ τῶν πάλαι, καὶ ταῦτα ξυμ" 
φορήσας ἀποτόξευε τεροχειριζόμενος πιρρὸς τοὺς ὁμιλοῦντας" 
οὕτω γάρ σε ὃ λεὼς ὃ πολὺς ἀτεοβλέψονται καὶ ϑαυμαστὸν 
ὑπολήψονται καὶ τὴν τεαιδείαν ὑττὲρ αὐτούς, εἰ ἀττοστλεγγί- 
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σασϑαι μὲν τὸ ἀποξύσασϑαι λέγοι τις, τὸ δὲ ἡλίῳ ϑέρεσϑαι 
εἱληϑερεῖσθαι, τὸν ἀρραβῶνα δὲ προνόμιον, τὸν ὄρϑρον 
δὲ ἀχροχνεφές. ἐνίοτε δὲ καὶ αὐτὸς ποίει χαινὰ καὶ ἀλλό- 
χοτα ὀνόματα χαὶ νομοϑέτει τὸν μὲν ἑρμηνεῦσαι δεινὸν 
εὐλεξιν χαλεῖν, τὸν συνετὸν σοφόνουν, τὸν ὀρχηστὴν δὲ 
χειρόσοφον. ἂν σολοικίσης δὲ ἢ βαρβαρίσῃς, ἕν ἔστω φάρ- 

19 μαχον 7 ἀναισχυντία, xol πρόχειρον εὐθὺς ὄνομα οὔτε 
ὥντος τινὸς οὔτε γενομένου ποτὲ ποιητοῦ ἢ συγγραφέως, 

ὃς οὕτω λέγειν ἐδοκίμαζε σοφὸς ἀνὴρ καὶ τὴν φωνὴν ἐς 
τὸ ἀχρότατον ἀπτηχριβωμένος. ἀλλὰ xal ἀναγίγνωσχε τὰ 
παλαιὰ μὲν μὴ σύ γε, μηδὲ εἴ τι ὃ λῆρος ᾿ἸΙσοχράτης ἢ ὃ 
χαρίτων ἄμοιρος Δημοσθένης ἢ ὃ ψυχρὸς Πλάτων, ἀλλὰ 
τοὺς τῶν ὀλίγον πρὸ ἡμῶν λόγους καὶ ag φασι ταύτας 
μελέτας, ὡς ἔχης om ἐχείνων ἐτεισιτισάμενος ἐν καιρῷ 
χαταχρήσασϑαι χαϑάπερ ἐκ ταμιείου τεροαιρῶν. 18. ἔπεει- 18 
δὰν δὲ xoi δέη λέγειν xal oi παρόντες ὑποβάλωσέ τινας 
ὑποθέσεις καὶ ἀφορμὰς τῶν λόγων, ἅπαντα μὲν ómóca 
ἂν ἢ δυσχερῆ, ψεγέσϑω καὶ ἐκφαυλιζέσϑω ὡς οὐδὲν 

20 ὅλως ἀνδρῶδες. αὑτῶν ἰἑλομένων]" ἑλομένων δὲ μηδὲν ἔτι 
μελλήσας λέγε ὅττι xev in^ ἀκαιρίμαν γλῶτταν ἔλϑῃ, μὴν 

δὲν ἐχείνων ἐπιμεληϑείς, ὡς τὸ πρῶτον, ὥσττερ οὖν καὶ 
ἔστι πρῶτον, ἐρεῖς ἐν καιρῷ προσήχοντι xol τὸ δεύτερον 
μετὰ τοῦτο xal τὸ τρίτον μετ᾽ ἐχεῖνο, ἀλλὰ τὸ πρῶτον 
ἐμττεσὸν πρῶτον λεγέσϑω, xai ἣν οὕτω τύχῃ, χεερὶ τῷ 
μετώπῳ μὲν ἡ κγημίς, περὶ τῇ χγήμῃ δὲ 7 κόρυς. πλὴν 
ἀλλ᾽ ἔπειγε καὶ  σύνειρε xai μὴ σιώττα μόνον. κἂν περὶ 
ὑβριστοῦ τινος ἢ μοιχοῦ λέγῃς ᾿ϑήνησι, τὰ ἐν Ἰνδοῖς καὶ 
᾿Ἐχβατάνοις λεγέσϑω. ἐπὶ πᾶσι δὲ ὃ Παραϑὼν καὶ ὃ 
Κυναίγειρος, ὧν οὐκ ἄν τι ἄνευ γένοιτο. καὶ ἀεὶ ὃ «wg 
χελείσϑω xal ὃ Ἕλλήστεοντος τιεζευέσϑω καὶ ὃ ἥλιος ὑπὸ 
τῶν Ἰηδιχῶν βελῶν σκετιέσϑω καὶ Ξέρξης φευγέτω καὶ 
ὃ “εωνίδας ϑαυμαζέσθω καὶ τὰ Ὀϑρυάδου γράμματα 
ἀναγινωσχέσϑω, καὶ ἡ Σαλαμὶς καὶ τὸ ᾿Αρτεμίσιον καὶ αἱ 
Πλαταιαὶ πολλὰ ταῦτα καὶ zvxvà, χαὶ imi τεᾶσι τὰ ὀλίγα 

21 ἐχεῖνα ὀνόματα ἐχειτεολαζέτω χαὶ ἐπανϑείτω, xal συνεχὲς 
τὸ ἄττα xol τὸ δήπουθεν, κἂν μηδὲν αὐτῶν δέῃ" καλὰ 

Lucian III. 6 



82 ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ͂ 

19 γάρ ἐστι καὶ εἰχῆ λεγόμενα. 19. ἢν δέ ποτε καὶ σαι και- 
ρὸς εἶναι δοχῇ, ττάντα σοι ἀδέσϑω καὶ μέλος γιγνέσϑω. 
χαὶ ἤν ποτε ἀπορήσῃς τιράγματος qOuxoU, τοὺς ἄνδρας 
τοὺς δικαστὰς ὀνομάσας ἐμμελῶς πτεπεληρωχέναι otov τὴν 
ἁρμονίαν. τὸ δὲ οἴμοι τῶν καχῶν πολλάχις, καὶ ὃ μηρὸς 
πτατασσέσϑω, καὶ λαρύγγιζε καὶ ἐπιχρέμπτου. τοῖς λεγομέ- 

γοις καὶ βάδιξε μεταφέρων τὴν πυγήν. xal ἢν μέν σε μὴ 

ἐπαινῶσιν, ἀγανάχτει καὶ λοιδοροῦ αὐτοῖς" ἣν δὲ ὀρϑοὶ 
ἑστήχωσιν ὑπὸ τῆς αἰσχύνης ἤδη πρὸς τὴν ἔξοδον ἕτοιμοι, 
καϑέζεσθϑαι κέλευε, καὶ ὅλως τυραννὶς τὸ πρᾶγμα ἔστω. 

20 20. ὅπως δὲ xoi τὸ πλῆϑος τῶν λόγων ϑαυμάζωσιν, ἀπὸ 
τῶν Ἰλιαχκῶν ἀρξάμενος ἢ xal νὴ Zio ἀπὸ τῶν Δευκαλίωνος 
καὶ Πύρρας γάμων, ἣν δοχῇ, καταβίβαζε τὸν λόγον ini τὰ 
γῦν χκαϑεστῶτα" οἱ μὲν γὰρ συνιέντες ὀλίγοι, καὶ μάλιστα 
μὲν σιωτήσονται ὕπ᾽ εἰγνωμοσύνης, ἣν δὲ καὶ λέγωσί τι, Ὦ 
ὑπὸ φϑόνου αὐτὸ δόξουσι δρᾶν" οἱ πολλοὶ δὲ τὸ σχῆμα 
καὶ φωνὴν xai βάδισμα xol ττερίπτατον xal μέλος καὶ χρη- 
πῖδα χαὶ τὸ ἄττα σου ἐχεῖνο τεϑήπασι καὶ τὸν ἱδρῶτα 
δρῶντες xol τὸ ἄσϑμα ovx ἔχουσιν ὅτεως ἀπειστήσουσι μὴ 
οὐχὶ πάνδεινόν viva ἐν τοῖς λόγοις ἀγωνιστὴν εἶναί σε. 
ἄλλως τε καὶ τὸ ταχὺ τοῦτο οὐ μιχρὰν ἔχει τὴν ἀτεολογίαν 
καὶ ϑαῦμα παρὰ τοῖς πολλοῖς" ὥστε ὅρα μή ποτε γράψης 
ἢ σκεψάμενος παρέλθῃς, ἔλεγχος γὰρ σαφὴς ταῦτά γε. 

21 21. οἱ φίλοι δὲ ἀναπηδάτωσαν ἀξὶ καὶ μισϑὸν τῶν δείπνων 
ἀποτινέτωσαν, εἴ ποτε αἴσϑοιντό σε καταπεσούμενον, 
χεῖρα ὀρέγοντες χαὶ παρέχοντες εὑρεῖν τὸ λεχϑησόμενον ἐν 

τοῖς μεταξὺ τῶν ἐπαίνων διαλείμμασι" xai γὰρ av καὶ 
τοῦδε μελέτω σοι [τὸν] χορὸν ἔχειν οἰκεῖον καὶ συνάδοντα. 
ταῖτα μέν σοι τὰ ἐν τοῖς λόγοις. μετὰ ταῦτα δὲ προϊόντα 

σε δορυφορείτωσαν ἐγκεκαλυμμένον αὐτὸν καὶ περὶ ὧν ἔφης 
μεταξὺ διαλαμβάνοντα. xai ἢν τις ἐντύχῃ, ϑαυμάσια περὶ 33 
σαυτοῖ λέγε καὶ ὑπερεπαίνει καὶ ἐπαχϑὴς γένου αὐτῷ. 

τέ γὰρ ὃ Παιανιεὺς πρὸς ἐμέ; καί, Πρὸς ἕνα ἴσως μοι 
τον greg ὃ ἀγών" xal và τοιαῦτα. 

22 . Ὃ δὲ μέγιστον xol πρὸς τὸ εὐδοκιμεῖν ἀναγκαιύ- 
τατον urpis δεῖν παραλέλοιττα, ἅπάντων καταγέλα τῶν 
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AeyóvrOv* xol ἣν μέν vig χαλῶς εἴπῃ, ἀλλότρια καὶ οὐχ 
ἑαυτοῦ [δεικνύειν] δοχείτω" ἣν δὲ μετρίως [ivey95] , πάντα 
ἔστω ἐπιλήψιμα. καὶ ἐν ταῖς ἀχροάσεσι μετὰ πάντας 
εἰσιέναι χρή, ἐπεέσημον yaQ' xol σιωπησάντων ἁπάντων 
ξένον τινὰ ἔπαινον ἐπτειττεῖν τὰς ἀκοὰς τῶν τταρόντων 
ἐπιστρέψοντα καὶ ἐνοχλήσοντα, ὡς ναυτιᾶν ἅτεαντας ἐπὶ 
τῷ qogvuxQ τῶν ὀνομάτων καὶ ἐπιφράττεσϑαι τὰ oca. 
καὶ ἐπισείσῃς δὲ μὴ πολλάκις τὴν χεῖρα, εὐτελὲς γάρ, μηδὲ 
ἀναστῇς, πλὴν ἅτταξ γε ἢ δὶς τὸ τελεῖστον" ὑττομειδία δὲ 
τὰ πολλὰ καὶ δῆλος γένου μὴ ἀρεσχόμενος τοῖς λεγομένοις. 
ἀμφιλαφεῖς δὲ αἱ ἀφορμαὶ τῶν μέμψεων τοῖς συκοφαντι- 
κοῖς τὰ ὦτα. τὰ δ᾽ ἄλλα χρὴ ϑαρρεῖν᾽ ἡ τόλμα γὰρ xol 
ἀγαισχυντία xal ψεῦδος πρόχειρον καὶ ὅρχος ἐπ᾽ ἄκροις 
ἀεὶ τοῖς χείλεσι καὶ φϑόνος πρὸς ἅπαντας καὶ μῖσος καὶ 

24 βλασφημία καὶ διαβολαὶ πιϑαναί. ταῦτά σε ἀοίδιμον ἐν 
βραχεῖ καὶ :τερίβλετττον ἀπτοφανεῖ. τοιαῦτα μὲν τὰ φανερὰ 
χαὶ τὰ ἔξω. 28. ἰδίᾳ δὲ πάντα πράγματα ποιεῖν σοι 
δεδόχϑω, κυβεύειν μεϑύσχεσϑαι λαγνεύειν μοιχεύειν ἢ 
αὐχεῖν γε, κἂν μὴ ποιῇς, καὶ πρὸς ἅπαντας λέγειν καὶ 
γραμμάτια ἐπιδειχνύειν ὑπὸ γυναικῶν δῆϑεν γραφέντα" 
χαλὸς γὰρ εἶναι ϑέλε καὶ σοὶ μελέτω ὑπτὸ τῶν γυναιχῶν 
στοουδάζεσθαι δοκεῖν. ἐς τὴν ῥητοριχὴν γὰρ καὶ τοῦτο 
ἀνοίσουσιν οἱ τιολλοί, ὡς διὰ τοῦτό σου xal ἄχρι τῆς γυ- 
γαιχωνέτιδος εὐδοκιμοῦντος καὶ τὸ δεῖνα δέ, μὴ αἰδεσϑῆς, 
xa» πρὸς ἀγδρῶν ἐπὶ τῷ ἑταιρεῖν ἐρᾶσϑαι δοχῇς , xai 
ταῦτα γενειήτης ἢ καὶ νὴ Za φαλαχρὸς ἤδη ὦν. ἀλλ᾽ 
ἔστωσαν [oí] καὶ ἐπεὶ τούτῳ συνόντες" ἣν δὲ μὴ ὦσιν, oí 
οἰχέται ἱκανοί. πολλὰ yàp xal ix τοῦ τοιούτου πρὸς τὴν 
ῥητορικὴν χρήσιμα τεαραγίνεται" τελείων ἣ ἀναισχυντία xai 
ϑράσος. ὁρᾷς ὡς λαλίστεραι αἱ γυναῖχες καὶ λοιδοροῦνται 
περιττῶς καὶ ὑττὲρ τοὺς ἄνδρας; εἰ δὴ τὰ ὕμοια πάσχεις, 
διοίσεις τῶν ἄλλων. καὶ μὴν καὶ πιττοῦσϑαι χρὴ μάλιστα 

25 μὲν τὰ πάντα, εἰ δὲ μή, πάντως ἐκεῖνα. καὶ αὐτὸ δέ σοι 
τὸ στόμα πρὸς ἅπαντας ὁμοίως κεχηνέτω, καὶ ἡ γλῶττα 
ὑπηρετείτω xal τερὸς τοὺς λόγους καὶ πρὸς τὰ ἄλλα ὅπόσα 
ἂν δύνηται" δύναται δὲ οὐ σολοικίζειν μόνον καὶ βαρβα- 

6* 
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ρέζειν οὐδὲ ληρεῖν ἢ ἐπιορκεῖν ἢ λοιδορεῖσθαι ἢ διαβάλλειν 
xal ψεύδεσθαι, ἀλλὰ xal νύχτωρ τι ἄλλο ὑποτελεῖν, xai 
μάλιστα ἣν πρὸς οὕτω πολλοὺς τοὺς ἔρωτας μὴ διαρκέσης᾽ 

πάντα αὐτή ye ἐπιστάσϑω xal γονιμωτέρα γινέσϑω καὶ 
24 μηδὲν ἀποστρεφέσϑω. 24. ἣν ταῦτα, € παῖ, καλῶς ἐχμά- 

ϑης — δύνασαι δέ" οὐδὲν γὰρ ἐν αὐτοῖς βαρύ --- ϑαρρῶν 
ἐτεαγγέλλομαι οὐκ ἐς μακράν σε ἄριστον δήτορα καὶ ἡμῖν 
ὅμοιον ἀτιοτελεσϑήσεσϑαι. τὸ μετὰ τοῦτο δὲ ovx ἐμὲ χρὴ 
λέγειν, ὅδα ἐν βραχεῖ τταρέσται σοι τἀγαϑὰ παρὰ τῆς 
Ῥητορικῆς. ὁρᾷς ἐμέ, ὃς πατρὸς μὲν ἀφανοῦς καὶ οὐδὲ 
χαϑαρῶς ἐλευϑέρου ἐγενόμην ὑπὲρ Xóiv καὶ Θμοῦιεν δε- 
δουλευχότος, μητρὸς δὲ ἀχεστρίας, im^ ἀμφοδίου τινός, 
αὐτὸς δὲ τὴν ὥραν ov παντάπασιν ἀδόκιμος εἶναι δόξας ὃ 
τὸ μὲν ττρῶτον ἐπὶ ψιλῷ τῷ τρέφεσϑαι συνῆν τινι xaxo- 
δαίμονι καὶ γλίσχρῳ ἐραστῇ, ἐπεὶ δὲ τὴν ὅδὸν ταύτην 
ὁάστην οὖσαν κατεῖδον xal διεκπταίσας ἐπὶ τῷ ἄχρῳ bU 
γόμην --- ὑπῆρχε γάρ μοι, ὦ φίλη ᾿Αδράστεια, στάντα 
ἔχεῖνα ἃ προεῖττον ἐφόδια, τὸ ϑράσος, ἡ ἀμαϑία, ἡ ἀναι- 
σχυντία --- περῶτον μὲν οὐχέτι Ποϑεινὸς ὀνομάζομαι, ἀλλ᾽ 
ἤδη τοῖς Διὸς xal “ήδας παισὶν ὁμώνυμος γεγένημαι" 
ἔχιειτα δὲ γραὶ συνοικήσας τὸ τιρῶτον μὲν ἐγαστριζόμην 

πρὸς αὐτῆς ἐρᾶν προς:τοιούμενος γυναιχὸς ἑβδομηκοντού- 
τιδος τέτταρας ἔτι λοιποὺς ὀδόντας ἐχούσης, χρυσίῳ xci 
τούτους ἐνδεδεμένους. mi» ἀλλά γε διὰ τὴν πενίαν ὕφι- 
στάμην τὸν αϑλον καὶ τὰ ψυχρὰ ἐκεῖνα và ix τῆς σοροῦ 
φιλήματα ὑττερήδιστά μοι ἐποίει ὃ λιμός. εἶτα ὀλίγου ἢ 
δεῖν χληρονόμος ὧν εἶχεν ἁπάντων κατέστην, εἰ μὴ κατά- 
ρατός τις οἰχέτης ἐμήνυσεν ὡς φάρμαχον εἴην im^ αὐτὴν 

25 ἐωνημένος. 25. ἐξωσϑεὶς δὲ ἐπὶ κεφαλὴν ὅμως οὐδὲ τότε 
ἠπόρησα τῶν ἀναγχαίων, ἀλλὰ καὶ ῥήτωρ δοχῶ xa» ταῖς 
δίκαις ἐξετάζομαι προδιδοὺς τὰ πολλὰ χαὶ τοὺς δικαστὰς 

τοῖς ἀνοήτοις καϑυτεισχνούμενος, καὶ ἡττῶμαι μὲν và πλεῖ- 
στα, οἱ φοίνικες δὲ inl τῇ ϑύρᾳ χλωροὶ xal ἐστεφανω- 
μένοι" τούτοις γὰρ ἐπὶ τοὺς δυστυχεῖς χρῶμαι τοῖς δε- 
λέασιν. ἀλλὰ xal τὸ μισεῖσϑαι πρὸς ἁτιάντων xoi ἐπί- 
σημον εἶναί ue ἐπτὶ τῇ μοχϑηρίᾳ τοῦ τρόπου xol πολὺ 
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σερότερον τῶν λόγων xol τὸ δείχνυσϑαι τῷ δαχτύλῳ τοῦ- 
τον ἐχεῖνον τὸν ἀχρότατον ἐν πάσῃ χαχίᾳ λεγόμενον, οὐ 

28 μικρὸν εἶναί μοι δοχεῖ. ταῦτα σοι παραινῶ, νὴ τὴν zcay- 
δημον, πεολὺ πτερότερον ἐμαυτῷ τταραινέσας xal χάριν ἐμαυτῷ 

; in : 
οὐ μιχρὰν ἐτειιστεασάμενος. 

26. Εἶεν" ὃ μὲν γεννάδας εἰττὼν ταῦτα τεετεαύσεται" 98 
σὺ δὲ ἢν πεισϑῆῇς τοῖς εἰρημένοις, καὶ δὴ ταρεῖναι vó- 
uibe oleo ἐξ ἀρχῆς ἐπόϑεις ἐλϑεῖν, καὶ οὐδέν σε χωλύσει 
ἑχεόμενον τοῖς νόμοις ἔν ve τοῖς δικαστηρίοις χρατεῖν καὶ 

ἐν τοῖς τελήϑεσιν εὐδοχιμεῖν καὶ émégaovov εἶναι xai γαμεῖν 
οὐ γραῦν τινα τῶν χωμιχῶν, καϑάτεερ ὃ νομοϑέτης xal 
διδάσκαλος, ἀλλὰ καλλίστην γυναῖχα τὴν Ρητορικήν, ὡς τὸ 
τοῦ Πλάτωνος ἐχεῖνο πτηνὸν ἅρμα ἐλαύνοντα φέρεσϑαι 
σοὶ μᾶλλον πιρέτεειν τιερὶ σεαυτοῦ εἰπεῖν ἢ ἐχείνῳ :τερὶ 
τοῦ Zióg" ἐγὼ δὲ — ἀγεννὴς γὰρ καὶ δειλός eiut — ἔἐχστή- 
σομαι τῆς ὁδοῦ ὑμῖν xal τταύσομαι τῇ δητορικῇ ἐτειτεο- 
λάζων, ἀσύμβολος ὧν πρὸς αὐτὴν τὰ ὑμέτερα" μᾶλλον δὲ 
ἤδη zémovuat ὥστε ἀχονιτὶ ἀναχηρύττεσϑε xol ϑαυμάζε- 
σϑε μόνον τοῦτο μεμνημένοι, ὕτι μὴ τῷ τάχει ὑμῶν κεχρα- 

τήχατε ὠχύτεροι φανέντες, ἀλλὰ τῷ ῥᾷάστην xal πρανὴ 
τραπέσϑαι τὴν ὅδόν. 

29 $IAO'FEYAHZ 8 AIIIZTQ9N. 

1. TYXLAAHS. Ἔχεις uot, ὦ Φιλόχλεις, εἰπεῖν τέ 1 
7tO0t€ ἄρα τοῖτό ἐστιν ὃ τοὺς πολλοὺς εἰς ἐπιϑυμίαν τοῦ 
ψεύδεσθαι τιροάγεται, ὡς αὐτούς τε χαίρειν μηδὲν ὑγιὲς 
λέγοντας καὶ τοῖς τὰ τοιαῦτα διεξιοῦσι μάλιστα τεροσέχειν 

τὸν γοῦν; 
OIA4OK 4H. Πολλά, ὦ Τυχιάδη, ἐστὶν ἃ τοὺς à»- 

ϑρώττους ἐνίους ἀναγχάζει τὰ ψευδῆ λέγειν ἐς τὸ χρήσι- 
μον ἀποβλέποντας. 

TYX. Οὐδὲν πρὸς ἔπος ταῦτα, φασίν, οὐδὲ περὶ τού- 

των ἠρόμην 0zt000L τῆς χρείας ἕνεχα ψεύδονται" συγγνώμης 
γὰρ οὗτοί γε, μᾶλλον δὲ χαὶ ἐπαίνου τινὲς αὐτῶν ἄξιοι, 
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ὅπόσοι ἢ πολεμίους ἐξηπάτησαν ἢ ἐπὶ σωτηρίᾳ τῷ τοιούτῳ 
φαρμάκῳ ἐχρήσαντο ἐν τοῖς δεινοῖς, οἷα ττολλὰ καὶ Ὀδυσσεὺς 
ἐποίει τήν τε αὐτοῦ ψυχὴν ἀρνύμενος καὶ τὸν νόστον τῶν 
ἑταίρων. ἀλλὰ περὶ ἐκείνων, ὦ ἄριστε, φημὶ oi αὐτοὶ 
ἄνευ τῆς χρείας τὸ ψεῦδος πρὸ πολλοῦ [τῆς ἀληϑεἰας] 80 
τέϑενται ἡδόμενοι τῷ πράγματι xal ἐνδιατρίβοντες iu 
οὐδεμιᾷ προφάσει ἀναγχαίᾳ. τούτους οὖν ἐϑέλω εἰδέναι 
τίνος ἀγαϑοῦ τοῦτο ποιοῦσιν. 

2 2. OI A4. Ἦ zov xeravevógxag ἤδη τινὰς τοιούτους, 
oig ἔμφυτος ὃ ἔρως οὗτός ἔστι πρὸς τὸ ψεῦδος; 

.. TYX. Koi μάλα πολλοί εἶσιν [oi] τοιοῦτοι. 
OI. Ti δ᾽ οὖν ἄλλο ἢ ἄνοιαν χρὴ αἰτέαν εἶναι αὐ- 

τοῖς φάναι τοῦ μὴ ἀληϑῆ λέγειν, εἴ γε τὸ χείριστον ἀντὶ 
τοῦ βελτίστου προαιροῦνται; 

TYX. Οὐδὲν οὐδὲ τοῦτο" ἐπεὶ πολλοὺς ἂν ἐγώ σοι 

δείξαιμι συνετοὺς τἄλλα xal τὴν γνώμην ϑαυμαστοὺς οὐκ 
oló ὅπως ἑἕαλωχότας τούτῳ τῷ καχῷ καὶ φιλοψευδεῖς 
ὄντας, ὡς ἀνιᾶσϑαί με, εἰ τοιοῦτοι ἄνδρες ἄριστοι τὰ 
πάντα ὅμως χαίρουσιν αὐτούς τε καὶ τοὺς ἐντυγχάνοντας 

ἐξαττατῶντες" ἐχείνους μὲν γὰρ τοὺς παλαιοὺς 7τρὸ ἐμοῦ 

σὲ χρὴ εἰδέναι, τὸν Ἡρόδοτον» xal Κτησίαν τὸν Κνίδιον 
xol πρὸ τούτων τοὺς ττοιητὰς xal τὸν Ὅμηρον αὐτόν, 
ἀοιδίμους ἄνδρας, ἐγγράφῳ τῷ ψεύσματι χεχρημένους, ὡς δὶ 
μὴ μόνον ἐξατειατᾶν τοὺς τότε ἀχούοντας αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ 
μέχρι ἡμῶν διιχνεῖσϑαι τὸ ψεύδος ἐκ διαδοχῆς ἐν καλλί- 
στοις ἔπεσι καὶ μέτροις φυλαττόμενον. ἐμοὶ γοῦν ττολλάχις 
αἰδεῖσϑαι ὑπὲρ αὐτῶν ἔπεισιν, ὁπόταν Οὐρανοῦ τομὴν 
καὶ Προμηϑέως δεσμὰ διηγῶνται καὶ Γιγάντων ἐτεανάστα- 
σιν xal τὴν ἐν /4i0ov τεᾶσαν τραγῳδίαν, καὶ ὡς δι᾿ ἔρωτα 
ὁ Ζεὺς ταῦρος ἢ κύχνος ἐγένετο xoi ὡς ἐχ γυναικός τις 
εἰς ὄρνεον ἢ elg ἄρχτον μετέπεσεν, ἔτι δὲ Πηγάσους καὶ 

Χιμαίρας καὶ Γοργόνας xoi Κύχλωπας xol ὅσα τοιαῦτα, 

σεάνυ ἀλλόχοτα xol τεράστια μυϑίδια τεαίδων ψυχὰς κηλεῖν 
8 δυνάμενα ἔτι τὴν Moouo xol τὴν “μιαν δεδιότων. 8. xat- 

τοι τὰ μὲν τῶν ποιητῶν ἴσως μέτρια, τὸ δὲ xol πόλεις 
ἤδη xol ἔϑνη πτολλὰ κοινῇ καὶ δημοσίᾳ ψεύδεσϑαι πῶς οὐ 
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γελοῖον; εἰ Κρῆτες μὲν τοῦ “Διὸς τάφον δεικνύντες ovx 
αἰσχύνονται, ᾿4ϑηναῖοι δὲ τὸν Ἐριχϑόνιον ix τῆς γῆς ἀναδο- 
ϑῆναί φασι xal τοὺς ττρώτους ἀνθρώπους ix τῆς ᾿Αττικῆς 
ἀναφῦναι καϑάπερ τὰ λάχανα, ττολὺ σεμνότερον οὗτοι τῶν 
Θηβαίων, oi ἐξ ὄφεως ὀδόντων Σπαρτούς" τιγας ἀναβεβλα- 

8) στηκέναι διηγοῦνται. ὃς δ᾽ ἂν οὖν ταῦτα καταγέλαστα 
ὄντα μὴ οἴηται ἀληϑῆ εἶναι, ἀλλ᾿ ἐμφρόνως ἂν ἐξετάζων 
ταῦτα Κοροίβου τινὸς ἢ Magyírov νομίζῃ τὸ πείϑεσϑαι 
ἢ Τριπτόλεμον ἐλάσαι διὰ τοῦ ἀέρος ix δρακόντων ὕπο- 
σετέρων ἢ Πᾶνα ἥκειν ἐξ᾿ ἀρχαδίας σύμμαχον ἐς ]Παραϑῶνα 
ἢ Ὡρείϑυιαν ὑττὸ τοῦ Βορέου ἀναρπασϑῆναι, ἀσεβὴς οὗτός 
γε χαὶ ἀνόητος αὑτοῖς ἔδοξεν οὕτω προδήλοις καὶ ἀληϑέσι 

πράγμασιν ἀπιστῶν" ἐς τοσοῦτον ἐπιχρατεῖ τὸ ψεῦδος. 
4. OLA. ᾿.4λλ᾽ οἱ μὲν ποιηταί, ὦ Τυχιάδη, xal αἱ πό- 

λεις δὲ συγγνώμης τυγχάνοιεν ἂν, oi μὲν τὸ ἐκ τοῦ μύϑου 
τερτινὸν ἐπεαγωγότατον ὃ ον ἐγκαταμιγνύντες τῇ γραφῇ, οὗπεερ 
μάλιστα δέονται πρὸς τοὺς ἀχροατᾶς, ᾿Αϑηναῖοι δὲ καὶ 

Θηβαῖοι καὶ εἴ τινες ἄλλοι σεμνοτέρας SRoRUIEIE τὰς 
πατρίδας ἐκ τῶν τοιούτων. εἶ γοῦν τις ἀφέλοι và μυϑώδη 
ταῦτα ix τῆς Ἑλλάδος, οὐδὲν ἂν κωλύσειε λιμῷ τοὺς πε- 

ριηγητὰς αὑτῶν διαφϑαρῆναι μηδὲ ἀμισϑὶ τῶν ξένων 
88 τἀληϑὲς ἀχούειν ἐϑελησόντων. οἱ δὲ μηδὲ μιᾶς ἕνεκα τοιαύ- 

της αἰτίας ὅμως χαίροντες τῷ Ψεύσματι τεαγγέλοιοι εἰχότως 
δοκοῖεν ἂν. 

5. TYX. Ev λέγεις" ἐγὼ γὰρ παρὰ Εὐχράτους ἥκω 
σοι τοῦ τεάνυ ττολλὰ τὰ ἄπιστα καὶ μυϑώδη ἀκούσας" μᾶλ- 
λον δὲ μεταξὺ λεγομένων ἀττιὼν ὠχόμην οὐ φέρων τοῦ 
πράγματος τὴν ὑπερβολήν , ἀλλά μὲ ὥσπερ αἱ Ἐρινύες 
ἐξήλασαν :τολλὰ τεράστια χαὶ ἀλλόχοτα διεξιόντες. 

ΦΙΑ͂. Καίτοι, c) Τυχιάδη, ἀξιόπιστος ὃ Εὐκράτης 
ἐστὶ xal οὐδεὶς ἂν οὐδὲ πειστεύσειεν ὡς ἐχεῖνος οὕτω βαϑὺν 

σπεώγωνα χαϑειμένος ἑξηχοντούτης ἀνήρ, ἔτι καὶ φιλοσοφίᾳ 
ξυνὼν τὰ πολλά, ὑπομείνειεν ἂν καὶ ἄλλου τινός ψευδομένου 
ἀχοῖσαι παρών, οὐχ ὕὅττως αὐτός TL τολμήσειε τοιοῦτον. 

TYX. Οὐ γὰρ οἶσϑα, ὦ ἕταϊῖρε, οἷα μὲν elztev, ὅτεως 
δὲ αὐτὰ ἐπιστώσατο, ὡς δὲ καὶ ἐπτώμνυτο τοῖς πλείστοις 

i 
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σεαραστησάμενος τὰ παιδία, ὥστε με καὶ ἀποβλέποντα εἰς 
αὐτὸν ποικίλα ἐννοεῖν, ἄρτι μὲν ὡς μεμήνοι καὶ ἔξω εἴη 

- , , ^ , - 

τοῦ χαϑεστηχότος, ἄρτι δὲ ὡς γόης ὧν ἄρα τοσοῦτον 
, 3 , M ^ - -— 

χρόνον ξλελήϑει μὲ ὑπὸ τῇ λεοντῇ γελοῖόν τινα ττέϑηκον 94 
ΙΖ - γεριστέλλων" οὕτως ἄτοπα διηγεῖτο. 

, - a - , 3 , 

QIA. Τίνα ταῦτα πρὸς τῆς Ἑστίας, «€ Τυχιάδη; 
3 , UU 2T; ^ * 3 € ^ , 

ἐϑέλω γὰρ εἰδέναι ἡντινα τὴν ἀλαζονείαν ὑπὸ τηλικούτῳ 
τῷ πώγωνι ἔσκχεττεν. 

* ^ 3 , - 

6 6. TYX. Εἴωϑα μὲν zai ἄλλοτε, ὦ Φιλόχλεις, φοιτᾶν 
πρὸς αὐτόν, εἴ “τοτὲ σπτολλὴν τὴν σχολὴν ἄγοιμι, τήμερον 
δὲ “εοντίχῳ συγγενέσϑαι δεόμενος --- ἑταῖρος δέ μοι, ὡς 

* 3 * - , , 

οἶσϑα --- ἀκούσας παρὰ τοῦ παιδὸς ὡς sag Εὐχράτην 
Li , - , 3 ^" , 

ἕωϑεν ἀτιέλϑοι νοσοῦντα ἐπισχεψόμενος, ἀμφοῖν ἕνεχα, ὡς 
χαὶ τῷ ““εοντίχῳ συγγενοίμην κἀκεῖνον ἴδοιμι --- ἡγνοήχειν 

γὰρ ὡς νοσοέη — πταραγίγνομαι πρὸς αὐτόν" εὑρίσκω δὲ 
αὐτόϑι τὸν μὲν “Ἰεόντιχον οὐχέτι --- ἐφϑάχει γάρ, ὡς 
ἔφασκεν, ὀλίγον τεροεξεληλυϑώς --- ἄλλους δὲ συχνούς, ἐν 
οἷς Κλεόδημός τε ἣν ὃ ἐκ τοῦ Περιπάτου καὶ 4εινόμαχος 
Cx e € s» * ) 4 Εἰ , , 
ὃ Στωϊχὸς xol Ἴων, οἶσϑα τὸν ἐπὶ τοῖς Πλάτωνος λόγοις 
ϑαυμάζεσθαι ἀξιοῦντα ὡς μόνον ἀχριβῶς κατανενοηχότα 

^ , - ? , € - 

τὴν γνώμην τοῦ ἀνδρὸς καὶ τοῖς ἄλλοις ὑποφητεῦσαι δυ- 

γάμενον. ὁρᾷς οἵους ἄνδρας σοί φημι, πανσόφους xai 
, € * , * , παναρέτους, 6 τι πὲρ τὸ κεφάλαιον αὐτὸ ἐξ ἑχάστης 

, , € * 

προαιρέσεως, αἰδεσίμους ἅπαντας καὶ μονονουχὶ φοβεροὺς 35 

τὴν πρόσοψιν; ἔτι xol ὃ ἰατρὸς ᾿Αντίγονος τταρὴν κατὰ 
, T - , - ,ὔ f 

χρείαν, οἶμαι, τῆς νόσου ἐπτικληϑείς, xal δᾷον ᾿δόκει 1,01 
ἔχειν ὁ Εὐχράτης καὶ τὸ νόσημα τῶν συντρύφων ἢν" τὸ 
C “ ^ 2 ᾿ , 3 2» - , , 
δεῦμα γὰρ ἐς τοὺς πόδας αὐϑις αὐτῷ κατεληλύϑει. καϑέζε- 
σθαι οὖν μὲ ztaQ αὐτὸν ἐπὶ τῆς χλίνης ὁ Εὐχράτης ἐττέ- 

γευσεν ἠρέμα ἐγχλίνας τὴν φωνὴν ἐς vé ἀσϑενιχόν, ὅτειότε 
εἶδέ με, καίτοι βοῶντος αὐτοῦ χαὶ διατεινομένου τι μεταξὺ 

* 3 , ^ , * , 

εἰσιὼν ἐτηχουον. xay μάλα τιεφυλαγμένως, μὴ Ψαίύσαιμι 

τῶν ποδῶν αὐτοῦ, ἀπτολογησάμεγνος τὰ συνήϑη ταῦτα, ὡς 
, , - 1 c 2 V» - L4 ἀγνοήσαιμιε νοσοῦντα xci ὡς, ἐπεὶ ἔμαϑον, δρομαῖος £À- 

3 , ^ , € * . NM. » 
1 ϑοιμι, χαϑεζόμην τιλησίον. "1. οἵ μὲν δὴ ἐτύγχανον ἡ δὴ 

περὶ τοῦ νοσήματος τὰ μὲν ἤδη προειρηχότες, τὰ δὲ xai 
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τότε διεξιόντες, [ἔτι δὲ] καὶ ϑεραπείας τινὰς ἕκαστος ὑττο- 

βάλλοντες" ὃ γοῦν Κλεόδημος, Εἰ τοίνυν, φησί, τῇ ἀριστερᾷ 
τις ἀνελόμενος χαμᾶϑεν τὸν ὀδόντα τῆς μυγαλῆς οὕτω 
φονευϑείσης, ὡς προεῖτεον, ἐνδήσειεν ἐς δέρμα λέοντος ἄρτι 
ἀποδαρέντος, εἶτα :τεριάψειε ττερὶ τὰ σχέλη, αὐτίκα παύε- 

86ται τὸ ἄλγημα. Οὐκ ἐς λέοντος, ἔφη ὃ Δεινόμαχος, ἐγὼ 
ἤχουσα, ἐλάφου δὲ ϑηλείας ἔτι τταρϑένου xoi ἀβάτου" καὶ 
τὸ πιρᾶγμα οὕτω πιϑανώτερον. ὠχὺ γὰρ ἡ ἔλαφος καὶ 
ἔρρωται μαλιστα ἐκ τῶν ποδῶν. ὃ δὲ λέων ἄλκιμος μέν, 
καὶ τὸ Aízog αὐτοῦ καὶ ἡ χεὶρ ἢ δεξιὰ xal αἱ τρίχες ix 
τοῦ πώγωνος αἱ ὑρϑαὶ μεγάλα δύνανται, εἴ τις ἐτείσταιτο 
αὐτοῖς χρῆσϑαι μετὰ τῆς οἰχείας ἐπτῳδῆς ἑκάστῳ" τεοδῶν 
δὲ ἴασιν ἥχιστα δύναται. Καὶ αὐτός, ἡ δ᾽ ὃς ὃ Κλεόδημος, 
οὕτω πάλαι ἐγίγνωσχον ἐλάφου χρῆναι δέρμα εἶναι, διότι 
ὠχὺ ἔλαφος" ἔναγχος δὲ “ίβυς ἀνὴρ σοφὸς τὰ τοιαῦτα 
μετεδίδαξέ μὲ εἰπὼν ὠκυτέρους εἶναι τῶν ἐλάφων τοὺς 
λέοντας. ἀμέλει, ἢ ἔφη, χαὶ αἱροῦσιν αὐτὰς διώχοντες. ἐπή- 

γεσαν oi παρόντες ὡς εὖ elztóvroc τοῦ “«Ζίβυος. 8. ἐγὼ δέ, 8 

Οἴεσϑε γάρ, ἔφην, ἐπῳδαῖς τισι τὰ τοιαῦτα παύεσϑαι ἢ 
τοῖς ἔξωϑεν παραρτήμασι τοῦ καχοῦ ἔνδον διατρίβοντος; 
ἐγέλασαν ἐπὶ τῷ λόγῳ μου χαὶ δῆλοι ἦσαν κατεγνωκότες 
μου πολλὴν τὴν ἄνοιαν, &cel μὴ ἐπισταίμην τὰ προδη- 
λότατα καὶ περὶ ὧν ἂν οὐδεὶς εὖ φρονῶν ἀντείττοι μὴ οὐχ 
οὕτως ἔχειν. ὃ μέντοι ἰατρὸς ᾿Ἵντίγονος ἐδόχει μοι ἡσϑῆναι 

τῇ ἐρωτήσει μου" πάλαι γὰρ ἠμελεῖτο, οἶμαι, βοηϑεῖν 
ἀξιῶν τῷ Εὐχράτει μετὰ τῆς τέχνης οἴνου τε πταραγγέλλων 
ἀπέχεσϑαι xol λάχανα σιτεῖσϑαι xal ὅλως ἡςφραιρεῖν τοῦ 
τόνου. ὃ γοῦν Κλεόδημος ὑπιομειδιῶν ὃ ἅμα, Τί λέγεις, ἔφη, 

8] ὦ Τυχιάδη; ἄπιστον εἶναί σοι δοχεῖ τὸ ἐκ τῶν τοιούτων 
γέγνεσθαί τινας ὠφελείας à ἐς τὰ νοσήματα; Ἔμοιγε, ἣν δ᾽ 
ἐγώ, εἰ μὴ πτάνυ τὴν ῥῖνα κορύζης μεστὸς εἴην, ὡς τειστεύειν 
τὰ ἔξω καὶ μηδὲν κοινωνοῦντα τοῖς ἔνδοϑεν ἐπεγείρουσι τὰ 
γοσήματα μετὰ ῥηματίων, ὥς φατε, xol γοητείας τινὸς 
ἐνεργεῖν καὶ τὴν ἴασιν ἐττιτεέμτεειν τεροσαρτώμενα. τὸ δ᾽ 
οὐκ ἂν γένοιτο, οὐδ᾽ ἣν ἐς τοῦ Νεμείου λέοντος τὸ δέρμα 
ἐνδήσῃ τις ἑχχαίδεχα μυγαλᾶς ὅλας" ἐγὼ γοῦν αὐτὸν τὸν 
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λέοντα εἶδον πολλάκις χωλεύοντα oz. ἀλγηδόνων ἐν δλο- 
9 κλήρῳ τῷ αὐτοῦ δέρματι. 9. Πάνυ γὰρ ἰδιώτης, ἔφη ὃ 4e- 
γόμαχος, εἶ χαὶ τὰ τοιαῦτα οὐκ ἐμέλησέ σοι ἐχμαϑεῖν 

ὅντινα τρόπον ὠφελεῖ τοῖς νοσήμασι προσφερόμενα, καί 
μοι δοχεῖς οὐδὲ τὰ πτροφανέστατα ἂν παραδέξασϑαι ταῦ- 
τα, τῶν ἐκ περιόδου τευρετῶν τὰς ἀττοττομττὰς καὶ τῶν 

ἑρτιετῶν τὰς χκαταϑέλξεις xoi βουβώνων ἰάσεις καὶ τἄλλα 
ὁπόσα [καὶ] αἱ γρᾶες ἤδη ποιοῦσιν. εἰ δὲ ἐχεῖνα γίγνεται 
ἅπαντα, τέ δή ποτε οὐχὶ ταῦτα οἰήσῃ γίγνεσϑαι ὑπὸ τῶν 
ὁμοίων; "Anégavro, ἡ ἣν δ᾽ ἐγώ, σὺ περαίνεις, ὦ 4ewónaxe, 
xai ἥλῳ, φασίν, ἐχχρούεις τὸν ἧλον" οὐδὲ γὰρ ἃ φὴς ταῦτα 
δῆλα μετὰ τοιαύτης δυνάμεως γιγνόμενα. ἢν γοῦν μὴ πεί- 
σῃς πρότερον ἐπάγων τὸν λόγον, διότε φύσιν ἔχει οὕτω 
γίγνεσθαι, τοῦ τε πυρετοῦ xal τοῦ οἰδήματος δεδιότος ἢ 
ὄνομα ϑεσπέσιον ἢ ῥῆσιν βαρβαρικὴν καὶ διὰ τοῦτο [ix 
vov βουβῶνος] δραπετεύοντος, ἔτι σοι γραῶν μῦϑοι τὰ 88 

10 λεγόμενά ἐστι. 10. Σύ μοι δοχεῖς, ἡ δ᾽ ὃς ὃ 4Ιεινόμαχος, 
[τὰ] τοιαῦτα λέγων οὐδὲ ϑεοὺς εἶναι τειστεύειν εἴ γε μὴ 
οἴει τὰς ἰάσεις οἷόν ve εἶναι ὑττὸ ἱερῶν ὀνομάτων γέγνε- 
σϑαι. Τοῦτο μέν, ἦν δ᾽ ἐγώ, μὴ λέγε, ὦ ἄριστε" κωλύει 
γὰρ οὐδὲν xal ϑεῶν ὄντων ὅμως τὰ τοιαῦτα “ψευδῆ εἶναι. 
ἐγὼ δὲ καὶ ϑεοὺς σέβω χαὶ ἰάσεις αὐτῶν ὁρῶ xai ἃ εὖ 

ποιοῦσι τοὺς χάμγνοντας ὑπὸ φαρμάκων xci ἰατρικῆς ἀνι- 
στάντες" ὃ yov» ᾿Ασχληπιὸς αὑτὸς καὶ οἱ τιαῖδες αὐτοῦ 
ἤπια φάρμαχα πάττοντες ἐθεράπευον τοὺς νοσοῦντας, οὐ 

11 λεοντᾶς xoi μυγαλᾶς ττεριάτετοντες. 11. Ἔα τοῦτον, ἔφη 
ὃ Ἴων, ἐγὼ δὲ ὑμῖν ϑαυμάσιόν τι διηγήσομαι. ἦν μὲν 
ἐγὼ μειράκιον ἔτι ἀμφὶ τὰ τετταραχαίδεχα ἔτη σχεδόν" 
ἦἧἦχε δέ τις ἀγγέλλων τῷ τεατρί, MíÓav τὸν ἀμτεελουργόν, 
ἐρρωμένον ἐς τὰ ἄλλα οἰχέτην xol ἐργατιχόν, ἀμφὶ τελή- 
ϑουσαν ἀγορὰν ὑττὸ ἐχίδνης δηχϑέντα χεῖσθαι ἤδη σεσητεότα 
τὸ σχέλος" ἀναδοῦντι γὰρ αὐτῷ τὰ χλήματα xal ταῖς χά- 
ραξι τιεριτελέχοντι τεροσερτεύσαν τὸ ϑηρίον δακεῖν [xoa] 
τὸν μέγαν δάχτυλον, xai τὸ μὲν φϑάσαι [καὶ] καταδὺν 
αὖϑις ἐς τὸν φωλεόν, τὸν δὲ οἰμώζειν ἀπολλύμενον ὑτε 39 

ἀλγηδόνων. ταῦτά τε οὖν ἀπτηγγέλλετο καὶ τῶν ΗΠ έδαν 



ΦΙΛΟΨΕΥΔΗΣ. 91 

ἑωρῶμεν αὐτὸν ini σχίμτιοδος ὑπὸ τῶν ὁμοδούλων προς- 
χομιζόμενον, ὅλον ὠδηχότα, πελιδνόν, μυδῶντα, τὴν ini- 
φάνειαν ὀλίγον ἔτι ἐμπενέοντα. λελυπημένῳ δὴ τῷ πατρὶ 
τῶν φίλων τις παρών, Θάρρει, ἔφη, ἐγὼ γάρ σοι ἄνδρα 
Βαβυλώνιον τῶν Χαλδαίων, ὥς φασιν, αὐτέχα μέτειμι, ὃς 
ἰάσεται τὸν ἄνϑρωπον. xol ἵνα μὴ διατρίβω λέγων, ἧκεν 

ὃ Βαβυλώνιος xal ἀνέστησε τὸν Πἰδὰν ἐπῳδῇ τινι ἐξε- 
λάσας τὸν ἰὸν ἐκ τοῦ σώματος, ἔτει καὶ προσαναρτήσας 
τῷ ποδὶ τεϑνηκυίας παρϑένου λίϑον ἀπὸ τῆς στήλης 
ἐχχύψας. καὶ τοῦτο μὲν ἴσως μέτριον" καίτοι ὃ ίδας 
αὐτὸς ἀράμενος τὸν σχίμτεοδα, ἐφ᾽ οὗ ἐχεχόμιστο, ᾧχετο 
ἐς τὸν ἀγρὸν ἀπιών. τοσοῦτον T ἐπῳδὴ ἐδυνήϑη xoi ὃ 
στηλίτης ἐχεῖνος λίϑος. 12. ὃ δὲ καὶ ἄλλα ἐποίησε 9eané- 12 
cia ὡς ἀληϑῶς" ἐς τὸν ἀγρὸν γὰρ ἐλϑὼν ἕωϑεν ἐπειτεὼν 
ἱερατικά τινα Ex βίβλου παλαιᾶς ὀνόματα ἑχιτά, ϑείῳ καὶ 
δᾳδὶ καϑαγνίσας τὸν TÜ:tOY περιελϑὼν ἐς τρίς, ἐξήλασεν 
ὅσα ἣν ἑρπετὰ ἐντὸς τῶν ὅρων. xov οὖν ὥσττερ ἑλχόμενοι 
πρὸς τὴν ἐπῳδὴν ὄφεις πολλοὶ καὶ ἀστείδες καὶ ἔχιδναι 

40 καὶ χεράσται xal ἀχοντίαι φρῦνοί τὲ καὶ φύσαλοι, ἐλδέτεετο 
δὲ εἷς δράχων παλαιὸς, ὑττὸ γήρως, οἶμαι, ἐξερττύσαι μὴ 
δυνάμενος 1) παρακούσας τοῦ ττροστάγματος᾽ ὃ δὲ μάγος οὐκ 
ἔφη παρεῖναι ἅπαντας, ἀλλ᾽ ἕνα τινὰ τῶν ὄφεων τὸν 
γεώτατον χειροτονήσας πρεσβευτὴν ἔσεεμιψεν ἐπεὶ τὸν ὃρά- 
χοντα, xal μετὰ μιχρὸν ἧχε κἀχεῖνος. evel δὲ συνηλίσϑησαν, 
ἐνεφύσησε μὲν αὐτὰ ὃ Βαβυλώνιος, τὰ δὲ αὐτίχα μάλα 
χατεχαύϑη ἅτεαντα ὑπτὸ τῷ φυσήματι, ἡμεῖς δὲ ἐθαυμάζομεν. 
18. Εἰπέ μοι, ὦ Ἴων, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὃ ὄφις ὃ τρεσβευτὴς ὃ 18 
νέος ἀρα καὶ ἐχειραγώγει τὸν δράκοντα ἤδη, ὡς φής, γεγη- 
ραχύτα, ἢ σχίττωνα ἔχων ἐχεῖνος ἐπεστηρίξ evo; Σὺ μὲν 
παίζεις, ἔφη ὃ Κλεόδημος, ἐγὼ δὲ χαὶ αὐτὸς ἀπιστότερος 
Qv σου πάλαι τὰ τοιαῦτα — (rv γὰρ οὐδενὶ λόγῳ δυνατὸν 
γίγνεσϑαι ἂν αὐτὰ πιστεῦσαι --- ὅμως ὅτε τὸ πρῶτον εἶ- 
δον 7τετόμενον τὸν ξένον τὸν βάρβαρον --- εξ Ὑπερβορέων 
δὲ ἦν, ὡς ἔφασχεν --- ἐπίστευσα καὶ ἐνικήϑην ἐτοὶ σεολὺ 
ἀντισχών. τί γὰρ ἔδει τιοιεῖν αὐτὸν ὁρῶντα διὰ τοῦ ἀέρος 

φερόμενον ἡμέρας οὔσης καὶ ἐφ᾽ ὕδατος βαδίζοντα xai διὰ 
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πυρὸς διεξιόντα xol σχολῇ καὶ βάδην; Σὺ ταῦτα, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, εἶδες, τὸν Ὑπερβόρεον ἄνδρα σπτετόμενον ἢ tni τοῦ 
ὕδατος βεβηκότα; Καὶ μάλα, ἡ δ᾽ ὅς, ὑποδεδεμένον γε 41 
καρβατίνας, οἷα μάλσιτα ἐχεῖνοι ὑποδοῦνται. τὰ μὲν γὰρ 
σμιχρὰ ταῦτα τί χρὴ καὶ λέγειν, ὅσα ἐπεδείχνυτο ἔρωτας 
ἐσειτιέμττων καὶ δαίμονας ἀνάγων καὶ νεχροὺς ἑώλους ἀνα- 
χαλῶν καὶ τὴν Ἑχάτην αὐτὴν ἐναργῆ παριστὰς καὶ τὴν 

14 Σελήνην χατασπῶν; 14. ἐγὼ γοῦν διηγήσομαι ὑμῖν ἃ εἶδον 
γενόμενα vs αὐτοῦ tv Γλαυχίου τοῦ ᾿Αλεξικλέους" ἄρτι 
γὰρ ὃ Γλαυχίας τοῦ πατρὸς ἀποϑανόντος παραλαβὼν τὴν 
οὐσίαν ἠράσϑη -“Χρυσῖδος τῆς “ημαινέτου ϑυγατρύς, ἐμοὶ 

δὲ διδασκάλῳ ἐχρῆτο πρὸς τοὺς λόγους, καὶ εἴ; γε μὴ ὃ 
ἔρως ἐχεῖνος ἀπτησχόλησεν αὐτόν, ἅπαντα ἂν ἤδη τὰ τοῦ 
Περιπάτου ἠτείστατο, ὃς καὶ ὀχτωχαιδεχαέτης ὧν ἀνέλυε 

xal τὴν φυσιχὴν ἀχρόασιν μετεληλύϑει ἐς τέλος" ἀμηχανῶν 
δὲ ὅμως τῷ ἔρωτι μηνύει μοι τὸ "av. ἐγὼ δὲ ὥσπερ εἰχὸς 
ἣν διδάσχαλον ὄντα, τὸν Ὑπερβόρεον ξεῖνον μάγον ἄγω 
πρὸς αὐτὸν ἐπὶ μναῖς τέτταρσι μὲν τὸ zagavríxo — ἔδει 
γὰρ προτελέσαι τι τερὸς τὰς ϑυσίας --- ἑχκαίδεχα δέ, 
τύχοι τῆς Χρυσίδος. ὃ δὲ αὐξομένην τηρήσας τὴν σελήνην 
— τότε γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ τ:τολὺ τὰ τοιαῦτα τελεσιουργεῖται 
— βόϑρον τε ὀρυξάμενος ἐν αἰϑρίῳ τινὶ τῆς οἰκίας sol 42 
μέσας νύχτας ἀνεχάλεσεν ἡμῖν πρῶτον μὲν τὸν ᾿Αλεξιχλέα 

τὸν πατέρα τοῦ Τλαυχίου ττρὸ ézrà μηνῶν τεϑνεῶτα" 
ἠγανάχτει δὲ ὃ γέρων imi τῷ ἔρωτι xal ὠργίζετο, τὰ τε- 
λευταῖα δὲ ὅμως ξφῆκεν αὑτῷ ἐρᾶν. μετὰ δὲ τὴν Ἕχάτην 
ve ἀνήγαγεν ἐπαγομένην τὸν Κέρβερον χαὶ τὴν Σελήνην 
κατέσπασε πολὐμορφὸν τι ϑέαμα xoi ἄλλοτε ἀλλοῖόν τι 
φανταζόμενον" τὸ μὲν γὰρ τιυρῶτον γυναιχείαν μορφὴν ἔπε- 
δείκνυτο, εἶτα βοῦς ἐγένετο πάγκαλος, εἶτα σκύλαξ ἐφαί- 
vero. τέλος δ᾽ ovv 6 Ὑπερβόρεος tx σπτηλοῦ ἐρώτιόν τι 
ἀναπλάσας, Ἴάτειϑι, ἔφη, καὶ ἀγε Χρυσίδα. xal ὃ μὲν πη- 
λὸς ἐξέπτατο, καὶ μετὰ μιχρὸν δὲ ἐπτέστη χόπττουσα τὴν 

ϑύραν ἐχείνη xol εἰσελθοῦσα περιβάλλει τὸν Γλαυχίαν 
ὡς ἂν ἐμμανέστατα ἐρῶσα xol συνῆν ἄχρι δὴ ἀλεχτρυό- 
γων ἠχούσαμεν ἀδόντων. τότε δὴ ἢ ve Σελήνη ἀνέπτατο 
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2 ^ ? * a € c , » ^ - - LI A0» 

ἐς τὸν οὐρανὸν xai ἡ Ἕκάτη ἔδυ κατὰ τῆς γῆς «ol và ἄλλα 
φάσματα ἠφανίσϑη καὶ τὴν Χρυσίδα ἐξεττέμψψαμεν τιερὶ 

EE. M * 2 ied τ 3 - αὑτό που σχεδὸν τὸ λυχαυγές. 15. εἰ ταῦτα εἶδες, ὦ Tv- 15 
, A ' * P - 

χιάδη, ovx ἂν ἔτι ἠττίστησας εἶναι πτολλὰ iv ταῖς ἐπῳδαῖς 
, 3 35 ?) 23 $2.9 * E » 

48 χρήσιμα. Ev λέγεις, ἣν ὃ ἐγώ" ἐτείστευον γὰρ av, εἴ ye 

εἶδον αὐτά, νῦν δὲ συγγνώμη, οἶμαι, εἰ μὴ τὰ ὅμοια ὑμῖν 
2 dp » ^ 2 2 ^ * €x 

ὀξυδερχεῖν ἔχω. σελὴν ἀλλ᾽ οἷδα yàp τὴν XovoíÓa, ἣν 
λέγεις, ἐραστὴν γυναῖχα καὶ πρόχειρον" οὐχ δρῶ δὲ τίνος 
ἕγεχα ἐδεήϑητε ἐπ αὐτὴν τοῦ πηλίνου τερεσβευτοῦ καὶ 

L ^ [s xv , 3 «“« e » 

μάγου τοῦ ἐξ Ὑπερβορέων xoi Σελήνης αὐτῆς, ἣν εἴχοσι 
- 5 2S * 3 , * 

δραχμῶν ἀγαγεῖν ἐς Ὑπερβορέους δυνατὸν qv. πάνυ γὰρ 
ἐνδίδωσι πρὸς ταύτην τὴν ἐτεῳδὴν ἡ γυνὴ καὶ τὸ ἐναντίον 

- , , " ^ A , τοῖς φάσμασι ττέτεονϑεν" ἐχεῖνα μὲν γὰρ ἣν ψόφον ἀχούσῃ 
-— 9 , , ^ ^ - 

χαλχοῦ ἢ σιδήρου, τιέφευγε — xol ταῦτα γὰρ ὑμεῖς gare 
A ' , - M — αὕτη δὲ av ἀργύριόν zov Ψψοφῇ, ἔρχεται πρὸς τὸν vxo». 

ἄλλως τε καὶ ϑαυμάζω αὐτοῦ τοῦ μάγου, el δυνάμενος 
αὐτὸς ἐρασϑῆναι τιρὸς τῶν τελουσιωτάτων γυναιχῶν καὶ 

[04 - , , - 

τάλαντα ὕλα παρ᾽ αὐτῶν λαμβάνειν, ὃ δὲ τεττάρων μνῶν 
τὸν σμιχρολόγον Γλαυχίαν ἐπέραστον ἐργάζεται. ΓΕελοῖα 

ὧν ΡῚ €» x - [6] 3 * - € , 

ποιεῖς, ἔφη ὃ Ἴων, ἀπιστῶν ἅπασιν. 16. ἐγὼ γοῦν ἡδέως 16 
A L4 ; , ^ ^ — 

av ἐροίμην Ge, τί περὶ τούτων φὴς ὅσοι τοὺς δαιμονῶντας 
ἀπταλλάττουσι τῶν δειμάτων οὕτω σαφῶς ἐξάδοντες καὶ 

à φάσματα. καὶ ταῦτα οὐκ ἐμὲ χρὴ λέγειν, ἀλλὰ τεάντες 
ἔσασι τὸν Σύρον τὸν £x τῆς Παλαιστίνης, τὸν ἐπὶ τούτῳ 

44 σοφιστήν, ὅσους τταραλαβὼν χαταπέττοντας πρὸς τὴν σε- 
λήνην xai τὼ ὀφϑαλμὼ διαστρέφοντας xal ἀφροῦ τειμτελα- 
μένους τὸ στόμα ὅμως ἀνίστησι καὶ ἀττοτεέμτεει ἀρτίους 
2. 4 - , 2 P5 - - 3 ^ * 
él μισϑῷ μεγάλῳ ἀπαλλάξας τῶν δεινῶν" ἐπειδὰν yao 
ἐπειστῇ κειμένοις xol ἔρηται ὅϑεν εἰσεληλύϑασιν ἐς τὸ 
σῶμα, ὃ μὲν νοσῶν αὑτὸς σιωτιᾷ, ὃ δαίμων δὲ ἀττοχρίνεται 
ς » »^ c » 2 * 3 c ^ 

ἑλληνίζων ἡ βαρβαρίζων ἢ o9ev av αὑτὸς ἢ ὅπως τὲ xai 
Cr 3 - ^ »* . € 4 ὦ 2 , 3 

οϑὲν ἐπῆλθεν ἐς τὸν ἀνϑρωτπζον" ὁ δὲ opxovg ἕπαγων, εἰ 
δὲ μὴ σπιεισϑείη, xoi ἀπειλῶν ἐξελαύνει τὸν δαίμονα. ἐγὼ 
γοῦν xal εἶδον ἐξιόντα μέλανα xol κατονώδη τὴν χρόαν. 

γ 3 , - , - 3 

Ov μέγα, qv δ᾽ ἐγώ, và τοιαῦτά σὲ δρᾶν, ὦ Ἴων, Q γε 
* 3 ^ , ει ς * c - , 

xal αἱ ἰδέαι αὐταὶ φαίνονται, ἃς ὁ πατὴρ ὑμῶν Πλάτων 
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δείχνυσιν, ἁμαυρόν τε ϑέαμα ὡς πρὸς ἡμᾶς τοὺς ἀμ- 
17 βλυώττοντας. 11. Móvog γὰρ Ἴων, ἔφη ὃ Εὐχράτης, τὰ 

τοιαῦτα εἶδεν, οὐχὶ δὲ χαὶ ἄλλοι πολλοὶ δαίμοσιν ἐντε- 
τυχήχασιν oi μὲν νύχτωρ, οἱ δὲ μεϑ᾽ ἡμέραν; ἐγὼ δὲ οὐχ 
ἅπαξ, ἀλλὰ μυριάκις ἤδη τὰ τοιαῦτα τεϑέαμαι" καὶ τὸ 
μὲν περῶτον ἐταραττόμην πρὸς αὐτά, νῦν δὲ ὑττὸ τοῦ ἔϑους 45 
οὐδέν τι παράλογον ὁρᾶν μοι δοχῶ, καὶ νῦν μάλιστα ἐξ 
οὗ μοι τὸν δαχτύλιον ὃ Ἄραψ ἔδωκε σιδήρου τοῦ ἐκ τῶν 
σταυρῶν τιδττοιημένον xal τὴν ἐπῳδὴν ἐδίδαξε τὴν πο- 
λυώνυμον, ἐχτὸς el μὴ κἀμοὶ ἀτειστήσεις, ὦ Τυχιάδη. Καὶ 
πῶς ἄν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀπιστήσαιμι Εὐχράτει τῷ Δείνωνος 
σοφῷ ἀνδρὶ xal μάλιστα ἐλευϑερίως τὰ δοχοῦντά oi 

18 λέγοντι οἴχοι πταρ᾽ αὑτῷ μετ᾽ ἐξουσίας; (f) 18. Τὸ γοῦν 
περὶ τοῦ ἀνδριάντος, ἡ δ᾽ ὃς ὃ Εὐχράτης, ἅπασι τοῖς ἐπὶ 
τῆς οἰχίας ὅσαι νύχτες φαινόμενον xal τεαισὶ καὶ νεανέαις 

καὶ γέρουσι τοῦτο οὐ παρ᾽ ἐμοῦ μόνον ἀχούσειας ἄν, ἀλλὰ 
xal παρὰ τῶν ἡμετέρων ἁπτάντων. Ποίου, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀν- 
δριάντος; Οὐχ ἑώρακας, ἔφη, εἰσιὼν ἐν τῇ αὐλῇ ἑστηκότα 
zt&yxoÀoy ἀνδριάντα, 4ημητρίου ἔργον τοῦ ἀνθρωποττοιοῦ; 
Iv τὸν δισχεύοντα, ἣν δ᾽ ἐγώ, φῆς τὸν ἐπικεκυφότα 
κατὰ τὸ σχῆμα τῆς ἀφέσεως, ἀτεεστραμμένον ἐς τὴν δισχο- 
φόρον, ἠρέμα ὀχλάζοντα τῷ ἑτέρῳ, ἐοικότα ξυναναστησο- 
μένῳ μετὰ τῆς βολῆς; Οὐχ ἐκεῖνον, ἡ δ᾽ ὅς, ἐπεὶ τῶν 46 
Mgcovog ἔργων [ἕν] καὶ τοῦτό ἐστιν ὁ δισχοβόλος, ὃν 
λέγεις" οὐδὲ τὸν zag' αὐτόν φημι, τὸν διαδούμενον τὴν 
κεφαλὴν τῇ ταινίᾳ, τὸν καλόν, Πολυχλείτου γὰρ τοῦτο vc 
ἔργον. ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐπὶ τὰ δεξιὰ εἰσιόντων ἄφες, ἐν 
οἷς xai τὰ Κριτίου xol Νησιώτου πλάσματα ἕστηχεν, oi 
vvQaYYOXTOYOL. σὺ δὲ εἴ τινα παρὰ τὸ ὕδωρ τὸ ἐπιρρέον 
εἶδες προγάστορα, φαλαντίαν, ἡμίγυμνον τὴν ἀναβολήν, 
ἠνεμωμένον τοῦ πώγωνος τὰς τρίχας ἐνίας, ἔπίσημον τὰς 
φλέβας, αὐτοανϑρώττῳ ὅμοιον, ἐχεῖνον λέγω, Πέλιχος ὃ 

19 Κορίνϑιος στρατηγὸς εἶναι δοχεῖ. 19. Νὴ 40, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
εἶδόν τινα ἐπὶ τὰ δεξιὰ τοῦ Κρόνου ταινίας καὶ στεφάνους 
ξηροὺς ἔχοντα, κεχρυσωμένον πετάλοις τὸ στῆϑος. Ἐγὼ 
δέ, ὁ Εὐχράτης ἔφη, ἐχεῖνα ἐχρύσωσα, ὅπότε μ᾽ ἰάσατο 
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διὰ τρίτης ὑπτὸ τοῦ ἠπιάλου ἀπτολλύμενον. Ἦν γὰρ xai 
ἰατρός, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὁ βέλτιστος οὗτος Πέλιχος; Ἔστι καὶ 

41 μὴ σχωῶτιτε, ἡ δ᾽ ὃς ὃ Εὐχράτης, ἡ σε οὐκ ἐς μακρὰν μέ- 
τεισιν ὃ ἀνήρ᾽ οἶδα ἐγὼ ὅσον δύναται οὗτος ὃ ὑττὸ σοῦ 
γελώμενος ἀνδριάς. ἢ οὐ νομίζεις τοῦ αὐτοῦ εἶναι καὶ 
ἐπιιπτέμπειν ἠπιάλους οἷς ἃ ἂν ἐϑέλῃ, εἴ γε καὶ ἀττοττέμτεξιν 
δυνατὸν αὐτῷ; Ἵλεως, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἔστω ὃ ἀνδριὰς καὶ 

ἤπιος οὕτως ἀνδρεῖος ὦν. τί δ᾽ a xal ἄλλο ποιοῦντα 
δρᾶτε αὐτὸν ἅπαντες οἱ ἐν τῇ olxíq; Ἐπειδὰν τάχιστα, 
ἔφη, νὺξ γένηται, ὃ δὲ καταβὰς ἀπὸ τῆς βάσεως, ἐφ᾽ ἡ 
ἕστηχε, τεερέεισιν ἐν κύχλῳ τὴν οἰχίαν καὶ τεάντες ἐντυγχά- 
γουσιν αὑτῷ ἐνίοτε καὶ ἄδοντι, καὶ ovx ἔστιν ὅντινα ἠδί- 
χησεν" ἐχτρέπεσϑαι γὰρ χρὴ μόνον" ὃ δὲ πεαρέρχεται μηδὲν 
ἐνοχλήσας τοὺς ἰδόντας. καὶ μὴν καὶ λοῦται τὰ πολλὰ χαὶ 
παέζει δι᾿ ὅλης τῆς νυχτός, ὥστε ἀκούειν τοῦ ὕδατος ψο- 

φοῦντος. Ὅρα τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, μὴ οὐχὶ Πέλιχος ὃ ἀν- 
δρεάς, ἀλλὰ Τάλως ὃ Κρὴς ὃ τοῦ Μίνωος 5' καὶ γὰρ 
ἐχεῖνος χαλκοῦς τις ἦν τῆς Κρήτης περίπολος. ei δὲ μὴ 
χαλχοῦ, ὦ Εὔκρατες, ἀλλὰ ξύλου ἐπεποίητο, οὐδὲν αὐτὸν 

48 ἐκώλυεν οὐ Ζημητρίου ἔργον εἶναι, ἀλλὰ τῶν Δαιδάλου 
τεχνημάτων᾽ δραττετεύει γοῦν, ὡς φής, ἀπὸ τῆς βάσεως 
καὶ οὗτος. 20. Ὅρα, ἔφη, ὦ Τυχιάδη, μή σοι μεταμελήσῃ 30 
τοῦ σχώμματος ὕστερον. οἷδα ἐγὼ οἷα ἔπαϑεν ὃ τοὺς 
ὑβολοὺς ὑφελόμενος, ovg κατὰ τὴν νουμηνίαν ἑχάστην τί- 
ϑέμεν αὐτῷ. Havóewa ἐχρῆν, ὃ Ἴων ἔφη. ἱερόσυλόν γε 
ὄντα. UG οὖν αὐτὸν ἠμύνατο, ὦ Εὔχρατες; ἐϑέλω γὰρ 

ἀχοῦσαι, el xal ὅτι μάλιστα οὑτοσὶ Τυχιάδης ἀπειστήσει. 
Πολλοί, ἡ δ᾽ ὅς, ἔχειντο ὀβολοὶ πρὸς τοῖν ποδοῖν αὐτοῦ 
καὶ ἄλλα νομέσματα ἔνια ἀργυρᾶ πρὸς τὸν μηρὸν κηρῷ 
κεχολλημένα χαὶ πέταλα ἐξ ἀργύρου, εὐχαί τινος ἢ μισϑὸς 
ini τῇ ἰάσει ὁ ó7t600L δι᾽ αὐτὸν ἐπαύσαντο πυρετῷ ἐχόμενοι. 
ἦν δὲ ἡμῖν “ίβυς τις οἰχέτης, κατάρατος, ἱχεττοχόμος " 
οὗτος ἐπεχείρησε νυχτὸς ὑφελέσϑαι πάντα ἐκεῖνα καὶ ὑφεί- 
Àevo καταβεβηκότα ἤδη τηρήσας τὸν ἀνδριάντα. ἐπεὶ δὲ 
ἐπανελϑὼν τάχιστα ἔγνω :τερισεσυλημένος ὃ Πέλιχος, ὅρα 
ὅπως ἠμύνατο xol κατεφώρασε τὸν «Αίβυν" δι᾿ ὅλης γὰρ 
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τῆς νυχτὸς τεριΐει ἐν χύχλῳ τὴν αὐλὴν ὃ ἄϑλιος ἐξελϑεῖν 
οὐ δυνάμενος ὥστσεερ ἐς λαβύρινϑον ἐμπεσών, ἄχρι δὴ χα- 
τελήφϑη ἔχων τὰ φώρια γενομένης τῆς ἡμέρας. καὶ τότε 
μὲν τεληγὰς οὐχ ὀλίγας ἔλαβεν ἁλούς, ov πολὺν δὲ ἐπιβιοὺς 49 
χρόνον καχὸς χαχῶς ἀπέϑανε μαστιγούμενος, ὡς ἔλεγε, 
xarà τὴν νύχτα ἑχάστην, ὥστε καὶ μώλωπας ἐς τὴν ἐπειοῦ- 

σαν φαίνεσθαι αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ σώματος. πρὸς ταῦτα, ὦ 
Τυχιάδη, καὶ τὸν Πέλιχον σκῶτττε χἀμὲ ὥσπερ τοῦ Μίνωος 
ἡλικιώτην τεαρατταίειν ἴδη δόκει. AAA, ὦ Εὔκρατες, ἣν 
δ᾽ ἐγώ, ἔστ᾽ ἂν ὃ χαλχὸς uiv χαλχός, τὸ δὲ ἔργον 4 ημή- 
τριος ὃ ᾿Αλωπεχῆϑεν εἰργασμένος |, οὐ ϑεοττοιός τις, 
ἀλλ᾽ ἀνϑρωττοποιὸς (T) ὦν, οὔτεοτε φοβήσομαι τὸν ἀνδριαν- 
τα Πελίχου, ὃν οὐδὲ ζῶντα πάνυ ἐδεδίειν ἀτιειλοῦντα μοι. 

21 21. ixi τούτοις ᾿Αντίγονος ὃ ἰατρὸς εἶπε, Κἀμοί, ὦ Εὔ- 

xgattc, Ἱπητοχράτης ἐστὶ χαλκοῦς ὅσον ττηχυαῖος τὸ μέ- 
γεϑος, ὃς μόνον ἐπειδὰν ἡ ϑρυαλλὶς ἀπτοσβῇ, περίεισι τὴν 
οἰχίαν ὅλην ἐν κύχλῳ ψοφῶν καὶ τὰς πυξίδας ἀνατρέττων 
καὶ τὰ φάρμαχα συγχέων καὶ τὴν ϑύραν περιτρέπων, καὶ 
μάλιστα ἐπειδὰν τὴν ϑυσίαν ὑτιερβαλλώμεϑα, ἣν xav 
ἔτος [ἕκαστον) αὐτῷ ϑύομεν. ᾿Αξιοῖ γάρ, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ 
Ἱπποχράτης ἤδη ὃ ἰατρὸς ϑύεσθαι αὑτῷ xol ἀγαναχτεῖ, 

ἢν μὴ κατὰ καιρὸν ἐφ᾽ ἱερῶν τελείων ἑστιαϑῇ; ; ὃν ἔδει 
ἀγαπᾶν, εἴ τις ἐναγίσειεν αὐτῷ ἢ μελίκρατον ἐτεισπείσειεν 
ἢ στεφανώσειε τὴν κεφαλήν. 

22 22. "4xove τοίνυν, ἔφη ὁ Εὐχράτης, τοῦτο μὲν καὶ ἐπὶ 
μαρτύρων, 0 ττρὸ ἐτῶν χεέντε εἶδον" ἐτύγχανε μὲν ἀμφὶ 
τρυγητὸν τοῦ ἔτους Ov, ἐγὼ δὲ ἀμφὶ τὸν ἀγρὸν “μεσούσης 
τῆς ἡμέρας τρυγῶντας ἀφεὶς τοὺς ἐργάτας κατ᾽ ἐμαυτὸν 
ἐς τὴν ὕλην ἀπήειν μεταξὺ φροντίζων τι xai ἀνασκοπού- 
μενος. ἐπεὶ δ᾽ ἐν τῷ συνηρεφεῖ ἦν, τὸ μὲν τερῶτον ὑλαγμὸς 
ἐγένετο χυνῶν, κἀγὼ εἴκαζον ἸΠνάσωνα τὸν υἱόν, ὥστπτερ 
εἰώϑει, παίζειν καὶ κυνηγετεῖν ἐς τὸ λάσιον μετὰ τῶν 
ἡλικιωτῶν τταρελϑόντα. τὸ δ᾽ οὐχ εἶχεν οὕτως, ἀλλὰ uev? 
ὀλίγον σεδισμοῦ τινος γενομένου xal βοῆς olov ἐκ βροντῆς 
γυναῖκα ὁρῶ προσιοῦσαν φοβεράν, ἡμισταδιαίαν σχεδὸν τὸ 
ὕψος" εἶχε δὲ καὶ δᾷδα ἐν τῇ ἀριστερᾷ καὶ ξίφος ἐν τῇ 
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δεξιᾷ ὅσον εἰκοσάπηχυ, καὶ τὰ μὲν ἔνερϑεν ὀφιόττοους ἦν, 
τὰ δὲ ἄνω Γοργόνι ἐμφερής, τὸ βλέμμα φημὶ καὶ τὸ φρι- 
κῶδες τῆς τιροσόψεως, xal ἀντὶ τῆς χόμης τοὺς δράκοντας 
βοσερυχηδὸν χιεριέκειτο εἰλουμένους περὶ τὸν αὐχένα καὶ 
ἐχτὶ τῶν ὦμων ἐνίους ἐσπειραμένους. ὁρᾶτε, ἔφη, ὅπτως 
ἔφριξα, ὦ φίλοι, μεταξὺ διηγούμενος; χαὶ ἅμα λέγων 
ἐδείκνυεν ὃ Εὐχράτης τὰς ἐπὶ τοῦ πήχεως τρίχας πᾶσιν 
ὀρϑὰς ὑπὸ τοῦ φόβου. 23. οἱ uev οὖν ἀμφὶ τὸν Ἴωνα καὶ 
τὸν Δεινόμαχον καὶ τὸν Κλεόδημον κἐχηνότες ἀτενὲς 7ιρο- 
σεῖχον αὐτῷ γέροντες ἄνδρες, ἑλκόμενοι τῆς δινός, ἠρέμα 

51 σσροσχυνοῦντες οὕτως ἀπέϑανον χολοσσόν, ἡμισταδιαίαν 
γυναῖχα, γιγαντειόν τε μορμολυχεῖον. ἐγὼ δὲ ἐνενόουν με- 
ταξὺ οἷοι ὄντες αὐτοὶ νέοις τε ὁμιλοῦσιν ἐτεὶ σοφίᾳ καὶ 

vn τῶν πολλῶν ϑαυμάζονται μόνῃ τῇ ττολιᾷ καὶ τῷ πώγωνι 
διαφέροντες τῶν βρεφῶν, τὰ δ᾽ ἄλλα xal αὐτῶν ἐχείνων 
εὐαγωγότεροι πρὸς τὸ ψεῦδος. 24. ὃ γοῦν Δεινόμαχος, 
Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Εὔχρατες, οἱ κύνες δὲ τῆς ϑεοῦ πηλίχοι 
τὸ μέγεϑος ἦσαν; Ἐλεφάντων, ἢ δ᾽ ὅς, ὑψηλότεροι τῶν 
᾿Ινδικῶν, μέλανες xal αὐτοὶ καὶ λάσιοι τειναρᾷ καὶ αὐχμώσῃ 
τῇ λάχνῃ. ἐγὼ μὲν οὖν ἰδὼν ἔστην ἀγαστρέψας ἅμα τὴν 
σφραγῖδα, ἥν μοι ὃ ἴάραψ ἔδωκεν, ἐς τὸ εἴσω τοῦ δακτύ- 
λου" $ Ἑκάτη δὲ τετατάξασα τῷ δρακοντείῳ ποδὶ τοὔδαφος 
ἐτεοίησε χάσμα παμμέγεϑες, ἡλίκον ταρτάρειον τὸ μέγεϑος" 
εἶτα ᾧχετο μετ᾽ ὁλίγον ἁλλομένη εἰς αὐτό. ἐγὼ δὲ ϑαρ- 
σήσας ἐπέχυψα λαβόμενος δένδρου τινὸς ττλησίον πεφυ- 
χότος, ὡς μὴ σχοτοδινιάσας ἐμπέσοιμι ἐπὶ κεφαλήν εἶτα 
ἑώρων τὰ ἐν Ἅιδου ἅπαντα, τὸν Πυριφλεγέϑοντα, τὴν 
λίμνην, τὸν Κέρβερον, τοὺς νεχρούς, ὥστε γνωρίζειν ἐνίους 

αὐτῶν" τὸν γοῦν πατέρα εἶδον ἱχανῶς αὐτὰ ἐχεῖνα ἔτι 
ἀμττεχόμενον, ἐν οἷς αὐτὸν κατεϑάψαμεν. Tí δὲ: ἔπραττον, 
ὃ Ἴων ἔφη, ὦ Εὔκρατες, αἱ ψυχαί; Τί ἄλλο, U δ᾽ ὅς, 5 
κατὰ φῦλα καὶ φρήτρας μετὰ τῶν φίλων καὶ συγγενῶν 
διατρίβουσιν ἐστὶ τοῦ ἀσφοδέλου κατακείμενοι. -ΑἈντιλεγέ- 

δέτωσαν νῦν ἔτι, ἡ δ᾽ ὃς ὃ Ἴων, οἱ ἀμφὶ τὸν Ἐπίκουρον 
τῷ ἱερῷ Πλάτωνι xol τῷ περὶ τῶν ψυχῶν λόγῳ. σὺ δὲ 
μὴ xol τὸν Σωχράτην αὐτὸν καὶ τὸν Πλάτωνα εἶδες ἐν 

Lucian III. Y. 
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τοῖς γεχροῖς ; ; Τὸν Σωχράτην ἔγωγε, ἦ δ᾽ ὅς, οὐδὲ τοῦτον 

σαφῶς, ἀλλὰ εἰκάξων ὅτι φαλαχρὸς καὶ προγάστωρ ἦν" 
τὸν Πλάτωνα δὲ οὐκ ἐγνώρισα" χρὴ γάρ, οἶμαι, πρὸς φί- 
λους ἄνδρας τἀληϑῆ λέγειν. ἅμα γοῦν ἔγωγε ἅτεαντα 
ἀχριβῶς ἑώρακα, καὶ τὸ χάσμα συνέμυε καί τινες τῶν 
οἰκετῶν ἀναζητοῦντές με, xal Πυρρίας οὗτος ἐν αὐτοῖς, 
ἐπέστησαν οὔπτω τέλεον μεμυχότος τοῦ χάσματος. εἶπέ, 
Πυρρία, εἰ ἀληϑῆ λέγω. Νὴ 4, ἔφη ὃ Πυρρίας, καὶ 
ὑλαχῆς δὲ ἤκουσα διὰ τοῦ χάσματος καὶ τοῦρ τι ὑπολάμ- 
πειν ἀπὸ τῆς δᾳδός μοι ἐδόκει. Καγὼ ἐγέλασα ἐπειιμετρή- 

20 σαντος τοῦ μάρτυρος τὴν ὑλαχὴν καὶ τὸ πῦρ. 25. ὃ “Κλεό- 
δημος δέ, Οὐ καινά, εἶτεεν, οὐδὲ ἄλλοις ἀόρατα ταῦτα 
εἶδες, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς οὐ πρὸ πολλοῦ νοσήσας τοιόνδε τι 
ἐθεασάμην" ἐπεσκόπει δέ ue καὶ ἐθεράπευεν "4 vvlyovog 
οὗτος. ἑβδόμη μὲν 7» ἡμέρα, ὃ δὲ ττυρετὸς οἷος καύσων 
σφοδρότερος. ἅπαντες δέ μὲ ἀπτολιϊτόντες ἐπε ἐρημίας 
ἐπεικλεισάμενοι τὰς ϑύρας ἔξω περιέμενον" οὕτω γὰρ ἐχέ- 

λευσας, ὦ “Αντίγονε, εἴ τως δυνηϑείην εἰς ὕτενον τρέπε- 
σϑαι. τότε οὖν ξφίσταταί μοι νεανίας é ἐγρηγορότι πάγκαλος 58 
λευχὸν ἱμάτιον περιβεβλημένος, εἶτα ἀναστήσας ἄγει διά 
τινος χάσματος ἐς τὸν “Ἅιδην, ὡς αὐτίκα byvdoisa Τάν- 
vaÀov ἰδὼν καὶ Τιτυὸν καὶ Σίσυφον. xoi τὰ μὲν ἄλλα τί 
ἂν ὑμῖν λέγοιμι; ἐπεὶ δὲ κατὰ τὸ δικαστήριον ἐγενόμην 
— παρῆν δὲ καὶ ὃ .4laxóg καὶ ὃ Χάρων καὶ αἱ Moigat 
xol αἱ Ἐρινύες --- ὃ μέν τις ὥσττερ βασιλεὺς ὃ Πλούτων 
μοι δοκεῖ καϑῆστο ἐπιλεγόμενος τῶν τεϑνηξομένων τὰ 
ὀνόματα, oUg ἤδη ὑπερημέρους τῆς ζωῆς συνέβαινεν εἶναι. 
ὃ δὲ νεανίσχος ἐμὲ φέρων τταρέστησεν αὐτῷ ó δὲ Πλούτων 
ἠγανάχτησε τότε καὶ πρὸς τὸν ἀγαγόντα ue, Οὔτεω τεετελή- 
ρωται, φησί, τὸ νῆμα αὐτῷ, ὥστε ἀπίτω. σὺ δὲ δὴ τὸν 
χαλκέα ΖΙημύλον ἄγε" ὑπὲρ γὰρ τὸν ἄτραχτον ἤδη βιοῖ. 
κἀγὼ ἄσμενος ἀναδραμὼν αὐτὸς μὲν ἤδη ἀπύρετος ἦν, 
ἀπήγγελλον δὲ ἅπασιν ὡς τεϑνήξεται ΖΔημύλος" ἐν γει- 
τόνων δὲ ἡμῖν ᾧχει νοσῶν τι καὶ αὐτός, ὡς ἀττηγγέλλετο. 
xal μετὰ μικρὸν ἠχούομεν οἰμωγῆς ὀδυρομένων ix^ αὐτῷ. 

26 26. Τί ϑαυμαστόν; εἶττεν ὃ ̓ ΑἸντίγονος" ἐγὼ γὰρ οἶδά τινα 
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μετὰ εἰκοστὴν ἡμέραν ἧ ἐτάφη ἀναστάντα, ϑερατεεύσας 
xal πρὸ τοῦ ϑαγάτου καὶ ἐπεὶ ἀνέστη : τὸν ἄνϑρωπον. Καὶ 

πῶς, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἐν εἴχοσιν ἡμέραις οὔτε ἐμύδησε τὸ σῶμα 
οὔτε ἄλλως ὑπὸ λιμοῦ διεφϑάρη; el μή τινά γε Ἐπιμενίδην 

54 σύ ye ἐϑεράττευσας. 27. ἅμα ταῦτα λεγόντων ἡμῶν ἔπει- 21 
σῆλϑον οἱ τοῦ Εὐκράτους υἱοὶ ἐκ τῆς παλαίστρας, ὃ μὲν 
ἤδη ἐξ ἐφήβων, ὃ δὲ ἕτερος ἀμφὶ τὰ πεντεχαίδεκα ἔτη, 
καὶ ἀσπασάμενοι ἡμᾶς ἐκαϑέζοντο ἐπὶ τῆς χλίνης παρὰ 
τῷ πατρί" ἐμοὶ δὲ εἰσεκομίσϑη ϑρόνος. xal ὃ Εὐχράτης 
ὥσπερ ἀναμνησϑεὶς τιρὸς τὴν ὄψιν τῶν υἱέων, Οὕτως 
ὀναίμην, ἔφη, τούτων --- ἐπειβαλὼν. αὐτοῖν τὴν χεῖρα --- 
ὡς ἀληϑῆ, ὦ Τυχιάδη, πρός σε ἐρῶ. τὴν μακαρῖτίν μου 
γυναῖχα τὴν τούτων μητέρα τεάντες ἴσασιν ὅτεως ἠγάτειησα, 
ἐδήλωσα δὲ οἷς περὶ αὐτὴν ἔπραξα οὐ ζῶσαν μόνον, ἀλλ᾽ 
ἐπεεὶ καὶ ἀπέϑανε, τόν τε κόσμον ἅπαντα συγχαταχαύσας 
καὶ τὴν ἐσθῆτα, 5 ζῶσα ἔχαιρεν. ἑβδόμῃ δὲ μετὰ τὴν τε- 
λευτὴν ἡμέρᾳ ἐγὼ μὲν ἐνταῦϑα ἐτεὶ τῆς κλένης ὥσπερ νῦν 
ἐχείμην παραμυϑούμενος τό γε πένϑος" ἀνεγίγνωσκον γὰρ 
τὸ πιερὶ ψυχῆς τοῦ Πλάτωνος βιβλίον tq ̂ ἡσυχίας" ἔπει- 
σέρχεται δὲ μεταξὺ ἡ 4ημαινέτη αὐτὴ ἐκείνη καὶ καϑίζεται 
πλησίον ὥσπερ did Εὐχρατίδης οὑτοσί, δείξας τὸν νεώτερον 

τῶν υἱέων" ὃ δὲ αὐτίκα ἔφριξε μάλα παιδιχῶς καὶ πάλαι ἤδη 
ὠχρὸς ἣν πρὸς τὴν διήγησιν. Ἐγὼ δέ, ἡ ῃ δ᾽ ὃς δ Εὐκράτης, ὡς 

55 εἶδον, πεεριτελακεὶς αὐτῇ ἐδάκρυον ἀνακωκύσας᾽" ἡ δὲ ovx εἴα 
βοᾶν, ἀλλ᾽ ἡτιᾶτό με, ὅτι τὰ ἄλλα πάντα χαρισάμενος αὐτῇ 
ϑάτερον τοῖν σανδάλοιν χρυσοῖν ὄντοιν οὐ χαταχαύσαιμι, 
εἶναι δὲ αὐτὸ ἔφασχε τ“ταραπεσὸν ὑττὸ τῇ κιβωτῷ, καὶ διὰ 
τοῦτο ἡμεῖς οὐχ εὑρόντες ϑάτερον μόνον ἐκαύσαμεν. ἔτι δὲ 
ἡμῶν διαλεγομένων κατάρατόν τι κυνίδιον ὑττὸ τῇ κλίνῃ 
ὃν ἸΠελιταῖον ὑλάχτησεν, ἡ δὲ ἠφανίσϑη πρὸς τὴν ὑλακήν" 
τὸ μέντοι σανδάλιον εὑρέϑη ὑπὸ τῇ κιβωτῷ καὶ κατεκαύϑη 
ὕστερον. 28. ἔτι ἀτιιστεῖν τούτοις, ὦ Τυχιάδη, ἄξιον ἔναρ-- 28 
γέσιν οὖσι καὶ κατὰ τὴν ἡμέραν ἑκάστην φαινομένοις; Ma 

AU, ἦν δ᾽ ἐγώ" ἐπεὶ σανδαλίῳ ye χρυσῷ ἐς τὰς πυγὰς 
ὥσπερ τὰ παιδία παίεσϑαι ἄξιοι ἂν εἶεν οἱ ἀπιστοῦντες 
καὶ οὕτως ἀναισχυντοῦντες τιρὸς τὴν ἀλήϑειαν. 

1* 
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29 29. Ἐπὶ τούτοις 0 Πυϑαγοριχὸς ᾿ρίγνωτος εἰσῆλϑεν, 
ὃ χομήτης, ὃ σεμνὸς ἀπὸ τοῦ προσώπου, οἶσϑα τὸν ἀοί- 
διμὸν inl τῇ σοφέᾳ, τὸν ἱερὸν ἐπονομαζόμενον. κἀγὼ μὲν 
ὡς εἶδον αὐτόν, ἀνέπνευσα, τοῦτ᾽ ἐχεῖνο ἥχειν μοι νομίσας 
“πτέλεκύν τινα κατὰ τῶν Ψψευσμάτων᾽" ἐτειστομιεῖ γὰρ αὑτούς, 
ἔλεγον, ὃ σοφὸς ἀνὴρ οὕτω τεράστια διεξιόντας, καὶ τὸ 
τοῦ λόγου, ϑεὸν αττὸ μηχανῆς ἐτεεισχυχληϑῆναί μοι τοῦτον 56 
ᾧμην ὑπὸ τῆς Τύχης. ὁ δὲ ἐπεὶ ἐχαϑέζετο ὑπεχστάντος 
αὐτῷ τοῦ Κλεοδήμου, ττρῶτα μὲν περὶ τῆς νόσου ἤρετο, 
xal ὡς ῥᾷον ἴδη ἔχειν ἤχουσε παρὰ τοῦ Εὐχράτους, Τὶ 
δέ, ἔφη, πρὸς αὑτοὺς ἐφιλοσοφεῖτε; μεταξὺ γὰρ εἰσιὼν 
ἐπτήχουσα, καί μοι ἐδοκεῖτε ἐς καλὸν διατίϑεσθαι τὴν 
διατριβήν. Τί δ᾽ ἄλλο, εἶπεν ὃ Εὐκράτης, ἢ τουτονὶ τὸν 
ἀδαμαάντινον πείϑομεν — δείξας ἐμέ --- ἡγεῖσϑαι δαίμονας 
τινας εἶναι καὶ φαντάσματα καὶ γεχρῶν ψυχὰς περιπολεῖν 
ὑπὲρ γῆς καὶ φαίνεσϑαι οἷς ἂν ἐθέλωσιν. ἐγὼ μὲν οὖν 
ἠρυϑρίασα καὶ κάτω ἔνευσα αἰδεσϑεὶς τὸν ᾿Αρίγνωτον. 
ὃ δέ, Ὅρα, ἔφη, ὦ Εὔχρατες, μὴ τοῦτό φησι Τυχιάδης, 
τὰς τῶν βιαίως ἀποθανόντων μόνας ψυχὰς πιερινοστεῖν, 
οἷον εἴ τις ἀπήγξατο ἢ ἀπετμήϑη τὴν κεφαλὴν ἢ ἀνεσχο- 
λοτεέσϑη ἢ ἄλλῳ γέ τῳ TQ07U( τοιούτῳ ἀπῆλϑεν ἐχ τοῦ 
βίου , τὰς δὲ τῶν κατὰ μοῖραν ἀτοϑανόντων οὐχέτιε" ἣν 
yaQ τοῦτο λέγῃ, OU πάνυ ἀπόβλητα φήσει. Mà 4, ἡ δ᾽ 
ὃς ὃ Δεινόμαχος, ἀλλ᾿ οὐδὲ ὅλως εἶναι τὰ τοιαῦτα οὐδὲ 

80 συνεστῶτα ὅρᾶσϑαι οἴεται 80. Πῶς λέγεις, ἢ ' ὃς δ᾽, Αρί- 
γνωτος, δριμὺ ἀτειδὼν εἰς ἐμέ, οὐδέν σοι τούτων γίγνεσθαι 
δοκεῖ, καὶ ταῦτα τιάντων, ὡς εἰτεεῖν, ὁρώντων; ZdrtoAeAó- 
γησϑε, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὑπὲρ ἐμοῦ, εἰ μὴ τειστεύω, διότι μηδὲ 
ὁρῶ μόνος τῶν ἀλλων" εἰ δὲ ἑώρων, καὶ ἐπίστευον av 
δηλαδὴ ὥστεερ ὑμεῖς. ᾿4λλά, ἢ δ᾽ ὅς, ἤν πτοτε ἐς Κόρινϑον 
ἔλϑῃς, ἐροῦ, ἔνϑα ἐστὶν ἡ Εὐβατίδου olxía, καὶ ἐπειδάν 

σοι δειχϑῇ παρὰ τὸ Κράνειον, “ταρελϑὼν εἰς αὐτὴν λέγε 
γερὸς τὸν ϑυρωρὸν Τίβιον, ὡς ἐθέλοις ἰδεῖν ὅϑεν τὸν 5: 
δαέμονα ὁ Πυϑαγορικὸς “Τρίγνωτος ἀγνορύξας ἀπήλασε καὶ 

31 τιρὸς τὸ λοιπὸν οἰχεῖσϑαι τὴν οἰχίαν ἐποίησε. 91. Τί δὲ 
τοῦτο ἣν, ὦ ᾿Αρίγνωτε; ἤρετο ὃ Εὐκράτης. ᾿Αοίκητος vw», 
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3 2 - , , 
n δ᾽ ὅς, ἐκ πολλοῦ ὑπὸ δειμάτων, εἰ δέ τις οἰχήσειεν, 

3 * * » 3 * € , - 

εὐϑὺς burAayelg ἔφευγεν ἐχδιωχϑεὶς ὑττό τινος φοβεροῦ 
, 3 

xai ταραχώδους φάσματος. συνέπιτττεν ovv ἤδη καὶ ἡ 
"α΄ 3 * y € P - 

στέγη κατέρρει, xal ὅλως οὐδεὶς ἣν 0 ϑαρρήσων παρελϑεῖν 
) , 2 ^ ^ 2 ^ ^—€- » * ^ 

εἰς αὐτήν. ἐγὼ δὲ ἐττεὶ ταῦτα ἤχουσα, τὰς βίβλους λαβὼν 
— εἰσὶ δέ μοι «Αἰγύπτιαι μάλα τεολλαὶ τεερὶ τῶν τοιούτων 
— ἧκον ἐς τὴν οἰχίαν περὶ πρῶτον ὕτενον, ἀττοτρέποντος 
τοῦ ξένου xal μόνον οὐκ ἐπιλαμβανομένου, ἐπεὶ ἔμαϑεν 
οἷ βαδίζοιμι, ἐς τεροὺ χόν, ὡς () ἐγὼ δὲ λυ ut, ἐς τερούτοτον χαχον, ὡς ῴετο. ἐγὼ δὲ λύχνον 

^ , “- , 

λαβὼν μόνος εἰσέρχομαι, καὶ ἐν τῷ μεγίστῳ οἰχήματι 
καταϑεὶς τὸ φῶς ἀνεγίγνωσκον ἡσυχῆ χαμαὶ καϑεζόμενος" 
ἐφέσταται δὲ ὃ δαίμων ἔτι τινὰ τῶν ττολλῶν ἥχειν νομίζων 
xai δεδίξεσϑαι κἀμὲ ἐλτείζων ὥστεερ τοὺς ἄλλους αὐχμηρὸς 
xal χομήτης xol μελάντερος τοῦ ζόφου, καὶ ὃ μὲν ἐπιστὰς 
ἐπειρᾶτό μου πανταχόϑεν τεροσβάλλων, εἴ ποϑὲεν χρατί- 
σειε, καὶ ἄρτι μὲν κύων ἄρτι δὲ ταῦρος γιγνόμενος ἢ λέων. 
? ^ , , , ἐγὼ δὲ προχειρισάμενος τὴν φρικωδεστότην ἐπίρρησιν ai- 
γυπτιάζων τῇ φωνῇ συνήλασα χατάδων αὐτὸν ἔς τινα 
γωνίαν σχοτεινοῦ οἰχήματος" ἰδὼν δὲ αὐτὸν οἷ κατέδυ, τὸ 
Aowróv ἀνετταυόμην. ἕωθεν δὲ “εάντων ἀττεγνωχότων xai 

58 γεχρὸν εὑρήσειν ue οἰομένων καϑάττερ τοὺς ἄλλους τεροελ- 
ϑὼν ἀπροσδόχητος ἅτεασι τερόσειμι τῷ Εὐβατίδῃ, evayye- 
λιζόμενος αὐτῷ ὅτι καϑαρὰν xal ἀδείμαντον ἤδη ἕξει τὴν 
οἰκίαν οἰχεῖν. καὶ τταραλαβὼν αὐτόν τε καὶ τῶν ἄλλων 
πολλοὺς --- εἵτεοντο γὰρ τοῦ πταραδόξου ἕνεχα --- ἐχέλευον 
ἀγαγὼν ἐπὶ τὸν τόπον, οὗ χκαταδεδυχότα τὸν δαίμονα 
ἑωράκειν, σχάτττειν λαβόντας διχέλλας καὶ σχαφεῖα, καὶ 
2 Ν ς ee 3 3} * 

ἐπειδὴ ἐποίησαν, εὑρέϑη ὅσον ἐπ’ ὀργυιὰν κατορωρυγμένος 
τις νεχρὸς ἕωλος μόνα τὰ ὀστᾶ κατὰ τὸ σχῆμα συγκείμενος. 
1. x 3 , 2 , £c i 5 3 ἐχεῖνον μὲν ovy ἐϑάψαμεν ἀνορύξαντες, v) οἰκία δὲ τὸ ἂπ 
ἐχείνου ἐπεαύσατο ἐνοχλουμένη ὑπὸ τῶν φασμάτων. 

32. Ὡς δὲ ταῦτα εἶπττεν ὃ ̓ Αρίγνωτος, ἀνὴρ δαιμόνιος 92 
τὴν σοφίαν καὶ ἅπασιν αἰδέσιμος εἶναι δοχῶν, οὐδεὶς ἣν 
ἔτι τῶν παρόντων ὃς ovyi κατεγίγνωσχέ μου πολλὴν τὴν 
ἄνοιαν τοῖς τοιούτοις ἀπιστοῦντος, χαὶ ταῦτα ᾿Αριγνώτου 
λέγοντος. ἐγὼ δὲ ὅμως οὐδὲν τρέσας οὔτε τὴν χόμην οὔτε 
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τὴν δόξαν τὴν περὶ αὐτοῦ, Τί τοῦτ᾽, ἔφην, ὦ ᾿Αρίγνωτε, 
xal σὺ τοιοῦτος ὃς ἦσϑα 7 μόνη ἐλχεὶς τῆς ἀληϑείας, 

χαπνοῦ μεστὸς χαὶ ἰνδαλμάτων; τὸ γοῦν τοῦ λόγου ἐχεῖνο, 
ἄνθρακες ἡμῖν ὃ ϑησαυρὸς σὺ πέφηνας. Σὺ δέ, ἢ δ᾽ ὃς ὃ 
᾿Αρίγνωτος, εἰ μήτε ἐμοὶ πιστεύεις λέγοντι μήτε ΖΔ εινο- 
μάχῳ ἢ Κλεοδήμῳ τουτωὶ μήτε αὐτῷ Εὐκράτει, φέρε εἰπὲ ὅ9 
τίνα περὶ τῶν τοιούτων ἀξιοπιστότερον ἡγῇ τἀναντία ἡμῖν 
λέγοντα; Νὴ 40, ἦν δ᾽ ἐγῴ, μάλα ϑαυμαστὸν ἄνδρα τὸν 
.Αβδηρόϑεν ἐχεῖνον Ζημόχριτον, ὃς οὕτως ἄρα ἐτπτέπειστο 
μηδὲν οἷόν τὲ εἶναι συστῆναι τοιοῦτον, ὥστε, ἐπεειδὴ xa- 
ϑείρξας ἑαυτὸν ἐς μνῆμα ἔξω ττυλῶν ἐνταῦϑα διετέλει 
γράφων xal συντάττων καὶ νύχτωρ xal μεϑ᾽ ἡμέραν, καί 
τινὲς τῶν νεανίσχων ἐρεσχηλεῖν βουλόμενοι αὐτὸν καὶ 
δειματοῦν στειλάμενοι νεχροῖς ἐμφερῶς ἐσθῆτι μελαίνῃ 
καὶ προσωτπείοις ἐς τὰ χρανία μεμιμημένοις τεξριστάντες 

αὑτὸν περιεχύρευον ὑττὸ ztvxvj τῇ βάσει ἀναπηδῶντες, ὃ 
δὲ οὔτε ἔδεισε τὴν τεροσπτοίησιν αὑτῶν οὔτε ὅλως ἀνέβλεψε 
πρὸς αὐτούς, ἀλλὰ μεταξὺ γράφων, Παύσασϑε, ἔφη, zaí- 
Lovreg" οὕτω βεβαίως ἐττίστευε μηδὲν εἶναι τὰς ψυχὰς ἔτι 
ἔξω γενομένας τῶν σωμάτων. Τοῦτο φής, ἡ δ᾽ ὃς ὃ Εὐχρά- 
της, ἀνόητόν τινα ἄνδρα xol τὸν Δημόκριτον γενέσϑαι, εἴ 

88 ye οὕτως ἐγίγνωσχεν. 33. ἐγὼ δὲ ὑμῖν καὶ ἄλλο διηγή- 
σομαι αὐτὸς παϑών, οὐ παρ᾽ ἄλλου ἀκούσας" τάχα γὰρ 
ἂν χαὶ σύ, ὦ Τυχιάδη, ἀκούων προβιβασϑείης πρὸς τὴν 
ἀλήϑειαν τοῦ διηγήματος. ὅπότε γὰρ ἐν Αἰγύπτῳ διῆγον 
ἔτι νέος ὦν, ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐτεὶ τεαιδείας προφάσει ἀπο- 
σταλείς, ἐπεθύμησα ἐς Κοπτὸν ἀναπλεύσας ἐκεῖϑεν ini 
τὸν Méuvova ἐλϑὼν ἀχοῦσαι τὸ ϑαυμαστὸν ἐκεῖνο ἠχοῦντα 60 
πρὸς ἀνίσχοντα τὸν ἥλιον. ἐκείνου μὲν οὖν ἤχουσα οὐ 
xarà τὸ κοιγὸν τοῖς πολλοῖς ἄσημόν τινα φωνήν, ἀλλά 
μοι καὶ ἔχρησεν ὃ Μέμνων αὐτὸς ἀνοίξας τὸ στόμα ἐν 
ἔπεσιν ἑπτά, καὶ εἴ γε μὴ τεδριττὸν ἣν, αὐτὰ ἂν ὑμῖν 

84 εἶπον τὰ ἔπη. 84. κατὰ δὲ τὸν ἀνάπλουν ἔτυχεν ἡμῖν 
συμτελέων Μεμφίτης ἀνὴρ τῶν ἱερογραμματέων à ϑαυμά- 
σιος τὴν σοφίαν xci τὴν παιδείαν πᾶσαν εἰδὼς τὴν J4i- 
γυτετέων" ἐλέγετο δὲ τρία καὶ εἴκοσιν ἔτη ἐν τοῖς ἀδύτοις 
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ὑπόγειος ᾧχηχέναι μαγεύειν παιδευόμενος ὑπὸ τῆς Ἴσιδος. 
Παγχράτην, ἔφη, λέγεις, ὃ ᾿Αρίγνωτος, ἐμὸν διδάσκαλον, 
ἱερὸν ἄνδρα, ἐξυρημένον, [ἐν ὀϑονίοις, γοήμονα] ov καϑα- 
ρῶς ἑλληνίζοντα, ἐπιμήκη, σιμόν, προχειλῆ, ὑπόλεπτον τὰ 
σχέλη. «Αὐτόν, 5 δ᾽ ὅς, ἐκεῖνον τὸν Παγκχράτην᾽ καὶ τὰ 
μὲν πρῶτα ἠγνόουν ὅστις ἦν, ἐπεὶ δὲ ἑώρων αὐτόν, εἴ 
ποτε ὁρμίέσαιμεν τὸ τιλοῖον, ἄλλα τε πολλὰ τεράστια ἐρ- 
γαζόμενον, καὶ δὴ καὶ ἐπὶ χροκοδείλων ὀχούμενον καὶ 
συννέοντα τοῖς ϑηρίοις, τὰ δὲ ὑπτοπττήσσοντα καὶ σαίνοντα 

61 ταῖς οὐραῖς, ἔγνων ἱερόν τινα ἄνϑρωτιον εἶναι, xal χατὰ 
μικρὸν φιλοφρονούμενος ἔλαϑον ἑταῖρος αὐτῷ καὶ συνήϑης 
γενόμενος, ὥστε πάντων ἐχοινώνει μοι τῶν ἀπορρήτων" 
καὶ τέλος πείϑει με τοὺς μὲν οἰχέτας ἅπαντας ἐν τῇ IMéyu- 
φιδὲ καταλιπεῖν, αὑτὸν δὲ μόνον ἀκολουθεῖν μετ᾽ αὐτοῦ, 
μὴ γὰρ ἀπορήσειν ἡμᾶς τῶν διαχονησομένων. καὶ τὸ μετὰ 
τοῦτο οὕτω διήγομεν. 35. ἐπειδὴ δὲ ἔλθοιμεν εἴς τι κα- 
ταγώγιον, λαβὼν ἂν ὃ ἀνὴρ τὸν μοχλὸν τῆς ϑύρας ἢ τὸ 
χόρηϑρον ἢ καὶ τὸ ὕπερον περιβαλὼν ἱματίοις ἐπεειτεών 
τινα ἔπῳδὴν ἐποίει βαδίζειν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἄνϑρω- 
πον εἶναι δοχοῦντα' τὸ δὲ ἀπελθὸν ὕδωρ τὲ ἀπήντλει 
καὶ ὠψώνει καὶ ἐσκεύαζε καὶ ἐς πᾶντα δεξιῶς ὑπηρέτει 
καὶ διηκογεῖτο ἡμῖν" εἶτα δὲ ἐπειδὴ ἅλις ἢ ἔχοι τῆς διακο- 
γίας, αὖϑις κόρηϑρον τὸ ̓ κόρηϑρον ἢ ὕπερον τὸ ὕστερον 
ἄλλην ἐπῳδὴν ἐπειπὼν ἐποίει ἄν. τοῦτο ἐγὼ ττάνυ ἐσπου- 
δαχὼς οὐκ εἶχον ὅπως ἐχμάϑοιμι παρ᾽ αὐτοῦ" ἐβάσκαινε 

θ2) γὰρ αὐτοῦ, καίτοι πρὸς τὰ ἄλλα προχειρότατος ὦν. μιᾷ 
δέ ποτε ἡμέρᾳ λαϑὼν ἐπήκουσα τῆς ἐπῳδῆς, ἦν δὲ τρι- 
σύλλαβος, σχεδὸν ἐν σχοτεινῷ ὑποστάς. xal ὃ μὲν ᾧχετο 
ἐς τὴν ἀγορὰν ἐντειλάμενος τῷ ὑπέρῳ ἃ ἔδει ποιεῖν. 
36. ἐγὼ δὲ ἐς τὴν ὑστεραίαν ἐχείνου τι χατὰ τὴν ἀγορὰν 
ztgayuarevouévov λαβὼν τὸ ὕπερον, σχηματίσας ὁμοίως, 
ἐπεειπτὼν τὰς συλλαβάς, ἐχέλευον ὑδροφορεῖν. ἐπεὶ δὲ ἐμ- 
ztÀncauevog τὸν ἀμφορέα ἐχόμισε, Πέπαυσο, ἔφην, καὶ 
μηχέτι ὑδροφόρει, ἀλλ᾽ ἴσϑι αὐϑις ὕπερον" τὸ δὲ οὐκέτι 
μοι τεείϑεσϑαι ἤϑελεν, ἀλλ᾽ ὑδροφόρει ἀεί, ἄχρι δὴ ἐνέ- 
πλησεν ἡμῖν ὕδατος τὴν οἰχίαν ἐπαντλοῦν. ἐγὼ δὲ ἀμη- 

35 
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χανῶν τῷ πράγματι --- ἐδεδίειν γὰρ μὴ ὃ Παγκράτης 
ἐπανελϑὼν ἀγαναχτήσῃ, Ong καὶ ἐγένετο --- ἀξίνην λα- 
βὼν διαχότττω τὸ ὕπερον ἐς δύο μέρη" τὰ δέ, ἑκάτερον 
τὸ μέρος, ἀμφορέας λαβόντα ὑδροφόρει καὶ ἀνϑ᾽ ἑνὸς 
δύο μοι ἐγένοντο ὑδροφόροι. ἐν τούτῳ καὶ ó Παγκχράτης 
ἐφίσταται xal συνεὶς τὸ γενόμενον ἐκεῖνα μὲν αὖϑις ἐποίησε 
ξύλα, ὥσπερ ἣν πρὸ τῆς ἐπῳδῆς, αὐτὸς δὲ ἀπολιπών μὲ 
λαϑὼν οὐκ οἷδ᾽ ὅποι ἀφανὴς ᾧχετο ἀπιών. Νῦν οὖν, 
ἔφη ὃ Δαεινόμαχος, οἶσϑα xav ἐκεῖνο, ἄνθρωπον ποιεῖν 
ἐχ τοῦ ὑπέρου; Νὴ 4, ἡ δ᾽ ὅς, ἐξ ἡμισείας γε" οὐκέτι 
γὰρ ἐς τὸ ἀρχαῖον οἷόν τέ μοι ἄγειν αὐτό, ἣν ἅτεαξ γένηται 
ὑδροφόρος, ἀλλὰ δεήσει ἡμῖν ἐπικλυσϑῆναι τὴν οἰκέαν 68 
ἐπταντλουμένην. 

81 37. Οὐ παύσεσϑε, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὰ τοιαῦτα τερατολο- 
γοῦντες γέροντες ἄνδρες; εἰ δὲ μή, ἀλλὰ κἂν τῶν μειρακίων 
τούτων ἕνεχα εἰς ἄλλον καιρὸν ὑπερβάλλεσϑε τὰς παρα- 
δόξους ταύτας καὶ φοβερὰς διηγήσεις, μ μή πως λάϑωσιν 
ἡμῖν ἐμτελησϑέντες δειμάτων χαὶ ἀλλοκότων “μυϑολογη- 
μάτων. φείδεσϑαι οὖν χρὴ αὐτῶν μηδὲ τοιαῦτα ἐθίζειν 
ἀκούειν, ἃ διὰ παντὸς τοῦ βίου ἐνοχλήσει συνόντα καὶ 

ψοφοδεεῖς : σεοιήσει ποικίλης τῆς δεισιδαιμονίας ἐμτεισελάν- 

88 τα. 38. Εὖ γε ὑπέμνησας, ἡ δ᾽ ὃς ὃ Εὐχράτης, εἰχεὼν τὴν 
δεισιδαιμονίαν. τί γάρ σοι, ὦ Τυχιάδη, τεδρὶ τῶν τοιού- 
των δοχεῖ, λέγω δὲ χρησμῶν xai ϑεσφάτων xal ὅσα ϑεο- 
φορούμενοέ τινες ἀναβοῶσιν ἢ ἐξ ἀδύτων ἀχούεται ἢ 
παρϑένος ἔμμετρα φϑεγγομένη τεροϑεσπίέζει τὰ μέλλοντα; 
ἦ δηλαδὴ xal τοῖς τοιούτοις ἀπειστήσεις. ἐγὼ δὲ ὅτι μὲν 
καὶ δαχτύλιόν τινα ἱερὸν ἔχω ᾿Απόλλωνος τοῦ Πυϑίου 
εἰχύνα ἐχτυπούσης τῆς σφραγῖδος καὶ οὗτος ὃ ᾿ΑἸόλλων 
φϑέγγεται τιρὸς ἐμέ, οὐ λέγω, μή σοι ἄπιστα δόξω τεερὶ 
ἐμαυτοῦ μεγαλαυχεῖσϑαι" ἃ δὲ ἐν ᾿Αμφιλόχου γε ἤκουσα 
iv MaAAQ, τοῦ ἥρωος ὕτταρ διαλεχϑέντος μοι xai συμβου- 
λεύσαντος ὑπὲρ τῶν ἐμῶν, καὶ ἃ εἶδον αὐτός, ἐϑέλω Cuiv 
εἰχεεῖν, εἶτα ἑξῆς ἃ ἐν Περγάμῳ εἶδον xai ἤκουσα ἐν 04 
Παταροις᾿ ὅ:τότε γὰρ ἐξ ΑΑἰγύτειτου ἐπεανήειν οἴχαδε ἀκούων 
τὸ ἐν ΠΙαλλῷ τοῦτο μαντεῖον ἐτειφ ανέστατόν ve καὶ ἀλη- 
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ϑέστατον εἶναι xal χρᾶν ἐναργῶς πρὸς ἔπος ἀποχρινόμενον 
οἷς ἂν ἐγγράψας τις ἐς τὸ γραμματεῖον παραδῷ τῷ πιρο- 
φρήτῃ, καλῶς ἔχειν ἡγησάμην ἐν πταράττλῳ πειραϑῆναι τοῦ 
χρηστηρίου xaí τι περὶ μελλόντων συμβουλεύσασϑαι τῷ 
Seg. 39. ταῦτα ἔτι τοῦ Εὐχράτους λέγοντος ἰδὼν oi τὸ 

πρᾶγμα προχωρήσειν ἔμελλε χαὶ ὡς οὐ περὶ μιχρᾶς ἐνήρ- 
χετο τῆς σεερὶ τὰ χρηστήρια τραγῳδίας, οὐ δοκεῖν οἰηϑεὶς 
δεῖν μόνος ἀντιλέγειν ἅπασιν, ἀττολιττὼν αὐτὸν ἔτι δια- 
γελέοντα ἐξ Αἰγύπτου ἐς τὴν MMaAÀóv — καὶ γὰρ συνίειν 
ὅτι μοι ἄχϑονται παρόντι χαϑάττερ ἀντισοφιστῇ τῶν 
ψευσμάτων — ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ ἄπειμι, ἔφην, “εόντιχον ἐτπειζη- 
τήσων᾽ δέομαι γὰρ αὐτῷ τι συγγενέσϑαι. ὑμεῖς δὲ ἐπεὶ 
οὐχ ἱκανὰ ἡγεῖσϑε τὰ ἀνθρώπινα εἶναι, καὶ αὐτοὺς ἤδη 
τοὺς ϑεοὺς καλεῖτε συνεπιληψομένους ὑμῖν τῶν μυϑολο- 
γουμένων᾽" καὶ ἅμα λέγων ἐξήειν. οἱ δὲ ἄσμενοι ἐλευϑερίας 

65 λαβόμενοι εἱστίων, ὡς τὸ εἶκός, αὑτοὺς καὶ ἐνεφοροῦντο 

τῶν Wevouato». 
Τοιαῦτα σοι, ὦ Φιλόκλεις. παρὰ Evxgáveu ἀχούσας 

ἥκω νὴ τὸν Δία ὥσττερ οἱ τοῦ γλεύχους πιόντες ἐμπεφυ- 
σημένος τὴν γαστέρα ἐμέτου δεόμενος. ἡδέως δ᾽ ἄν ποϑεν 
ἐπεὶ ττολλῷ ἐπριάμην ληϑεδανόν τι φάρμαχον ὧν ἤχουσα, 
ὡς μή τι κακὸν ἐργάσηταί ue 1) μνήμη αὐτῶν ἐνοικουροῦ- 
σα᾿ τέρατα γοῦν καὶ δαίμονας καὶ Ἕκατας ὁρᾶν μοι δοχῶ. 

40. ΦΙ.. Καὶ αὐτός, ὦ Τυχιάδη, τοιοῦτόν TL ἀτιέ- 

λαυσα τῆς διηγίσεως" φασί γέ τοι μὴ μόνον λυττᾶν καὶ 
τὸ ὕδωρ φοβεῖσθαι ὁπόσους ἂν οἱ λυττῶντες χύνες δά- 

κωσιν, ἀλλὰ καὶ à» τινα ὃ δηχϑεὶς ἄνϑρωπος δάχῃ, ἴσα 

τῷ κυνὶ δύναται τὸ δῆγμα, καὶ τὰ αὐτὰ κἀχεῖνος φοβεῖται. 
χαὶ σὺ τοίνυν ἔοικας αὐτὸς ἐν Εὐχράτους δηχϑεὶς ὑπὸ 
πολλῶν ψευσμάτων μεταδεδωκέναι χἀμοὶ τοῦ δήγματος" 
οἵτω δαιμόνων μοι τὴν ψυχὴν ἐνέτελησας. 

TYX. ᾿Αλλὰ ϑαρρώμεν, ὠ φιλότης, μέγα τῶν τοιού- 
των ἀλεξιφάρμαχον ἔχοντες τὴν ἀλήϑειαν καὶ τὸν ἐπὶ 
πᾶσι λόγον ὀρϑόν, ᾧ χρωμένους ἡμᾶς οὐδὲν μὴ ταράξῃ 
τῶν χενῶν καὶ ματαίων τούτων Ψευσμάτων. 

40 
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IHII1AZ 8 BAAANEION. 66 

1 i1. Τῶν σοφῶν ἐχείνους μάλιστα ἔγωγέ φημι δεῖν 
ἐπαινεῖν, ὁπόσοι μὴ λόγους μόνον δεξιοὺς :ταρέσχοντο 
ὑπὲρ τῶν πραγμάτων ἑἕχάστων, ἀλλὰ καὶ ἔργοις ὁμοίοις 
τὰς τῶν λόγων ὑττοσχέσεις ἐπιστώσαντο. xal γὰρ τῶν 
ἰατρῶν 0 ye νοῦν ἔχων ov τοὺς ἄριστα ὑπὲρ τῆς τέχνης 
εἰπεῖν δυναμένους μεταστελεῖται νοσῶν, ἀλλὰ τοὺς πρᾶ- 
ξαί τι κατ᾽ αἰτὴν μεμελετηχότας. ἀμείνων δὲ καὶ μουσι- 
x0c, οἶμαι, τοῦ διαχρίνειν δυϑμοὺς καὶ ἁρμονίας ἐπιστα- 
μένου ὃ καὶ ψᾶλαι καὶ κιϑαρίσαι αὐτὸς δυνάμενος. τί γὰρ 
ἄν σοι τῶν. στρατηγῶν λέγοιμι τοὺς εἰχότως ἀρίστους 
χριϑέντας, ὅτι οὐ τάττειν μόνον καὶ παραινεῖν ἦσαν ἀγα- 
Soí, ἀλλὰ xal προμάχεσϑαι τῶν ἄλλων καὶ χειρὸς ἔργα 
bola: οἷον τῶν πάλαι μὲν ᾿4γαμέμνονα καὶ d4yiÀ- 61 
λέα, τῶν κάτω δὲ τὸν ᾿Αλέξανδρον xai Πύρρον ἴσμεν 

2 γεγονότας. 3. πρὸς δὴ τί ταῦτ᾽ ἔφην; ov γὰρ ἄλλως ἧστο- 
ρέαν ἐπιιδείκνυσϑαι βουλόμενος ἐπεμνήσθην αὐτῶν, ἀλλ᾽ 
ὅτι καὶ τῶν μηχανικῶν ἐκείνους ἄξιον ϑαυμάζειν, ὅπόσοι 
ἐν τῇ ϑεωρίᾳ λαμπροὶ γενόμενοι καὶ μνημόσυνα ὅμως τῆς 

τέχνης καὶ πράγματα τοῖς μετ᾽ αὐτοὺς κατέλιπον" ἐπεὶ οἵ 

γε τοῖς λόγοις μόνοις ἐγγεγυμνασμένοι σοφισταὶ ἂν εἰχότως 
μᾶλλον ἢ σοφοὶ καλοῖντο. τοιοῦτον ἀχούομεν τὸν ᾿άρχι- 
μήδην γενέσϑαι xal τὸν Κνίδιον Σώστρατον, τὸν μὲν 
Πτολεμαίῳ χειρωσάμενον τὴν Πέμφιν ἄνευ πολιορκίας 
ἀποστροφῇ καὶ διαιρέσει τοῦ ποταμοῦ, τὸν δὲ τὰς τῶν 
πολεμίων τριήρεις καταφλέξαντα τῇ τέχνῃ. καὶ Θαλῆς δὲ 6s 
o Μιλήσιος πρὸ αὐτῶν ὑποσχόμενος Κροίσῳ ἄβροχον 

διαβιβάσειν. τὸν στρατὸν ἐπεινοίᾳ κατόπιν τοῦ στρατοπέδου 
μιᾷ νυκτὶ τὸν “Ἅλυν περιήγαγεν, οὐ μηχανικὸς οὗτος γενό- 
μενος, σοφὸς δὲ καὶ ἐπινοῆσαι καὶ συνεῖναι ἱταμώτατος. 
τὸ μὲν γὰρ τοῦ Ἐπειοῦ καὶ πάνυ ἀρχαῖον, ὃς οὐ μόνον 
τεχνήσασϑαι τοῖς ᾿Αχαιοῖς τὸν ἵππον, ἀλλὰ καὶ συγκατα- 

8 βῆναι αὐτοῖς εἷς αὐτὸν λέγεται. 8. ἐν δὴ τούτοις καὶ 

Ἱππίου τουτουὶ τοῦ xa9' ἡμᾶς μεμνῆσϑαι ἄξιον, ἀνδρὸς 
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λόγοις μὲν σταρ᾽ ὅντινα βούλει τῶν πρὸ αὐτοῦ ytyvuva- 
σμένου καὶ συνεῖναί τε ὀξέος xoi ἑρμηνεῦσαι σαφεστάτου, 
τὰ δὲ ἔργα πολὺ τῶν λόγων ἀμείνω παρεχομένου xal τὴν 
τῆς τέχνης ὑπόσχεσιν ἀποπληροῦντος, οὐκ ἐν τοιαύταις 
μὲν ὑποσχέσεσιν ἐν αἷς οἱ ττρὸ αὐτοῦ γενέσϑαι ηὐτύχησαν, 

69xorà δὲ τὸν γεωμετρικὸν λόγον ἐπὶ τῆς δοϑείσης, φασίν, 
εὐθείας τὸ τρίγωνον ἀχριβῶς συνισταμένου. καίτοι τῶν γε 

ἄλλων ἕχαστος ἕν τι τῆς ἐπιστήμης ἔργον ἀποτεμόμενος 
ἐν ἐχείνῳ εἰδοκιμήσας εἶναί τις ὅμως ἔδοξεν, ὃ δὲ μηχα- 
γικῶν τε ὧν τὰ πρῶτα καὶ γεωμετριχῶν, ἔτι δὲ ἁρμονικῶν 
xai μουσιχῶν φαίνεται, xol ὅμως ἕχαστον τούτων οὕτως 
ἐντελῶς δείκνυσιν ὡς ἕν αὐτὸ μόνον ἐπιστάμενος" τὴν μὲν 

γὰρ τεερὶ ἀχτένων καὶ ἀναχλάσεων xol κατότιτρων ϑεωρίαν, 
ἔτι δὲ ἀστρονομίαν, ἐν 5 παῖδας τοὺς πρὸ αὑτοῦ ἀπέφη- 
γεν, οὐκ ὀλίγου χρόνου av εἴη ἐπαινεῖν. 

4. ^4 δὲ ἔναγχος ἰδὼν αὐτοῦ τῶν ἔργων κατετιλάγην, 
οὐκ ὀκνήσω εἰτεεῖν. χοινὴ μὲν γὰρ ἡ ὑπόϑεσις καὶ τῷ 
χαϑ᾽ ἡμᾶς βίῳ πάνυ πολλή, βαλανείου κατασκευή περί- 
γοία δὲ καὶ ἐν τῷ κοινῷ τούτῳ σύνεσις ϑαυμαστή. τόπος 
μὲν ἦν οὐκ ἐπίπεδος ; ἀλλὰ πανυ προσάντης καὶ ὄρϑιος, 

100» παραλαβὼν κατὰ ϑάτερα εἰς ὑπερβολὴν ταπεινόν, 

ἰσόπεεδον ϑατέρῳ ἀπέφηνε, χρητεῖδα μὲν βεβαιοτάτην 
ἅπαντι τῷ ἔργῳ βαλόμενος καὶ ϑεμελίων ϑέσει τὴν τῶν 
ἐπιτιϑεμένων ἀσφάλειαν ἐμπεδωσάμενος, ὕψεσι δὲ mávv 
ἀποτόμοις καὶ πρὸς ἀσφάλειαν συνεχομένοις τὸ ὅλον χρα- 
τυνάμενος" τὰ δὲ ἐποιχκοδομηϑέντα τῷ τε τοῦ τόπου 

μεγέϑει σύμμετρα xol τῷ εὐλόγῳ τῆς κατασχευῆς ἁρμο- 
γιώτατα καὶ τὸν τῶν φώτων λόγον φυλάττοντα. ὅ. πυ- 
λὼν μὲν ὑψηλὸς ἀναβάσεις πλατείας ἔχων, ὕπτιος μᾶλλον 
ἢ ὄρϑιος πρὸς τὴν τῶν ἀνιόντων εὐμάρειαν" εἰσιόντα δὲ 
τοῦτον ἐχδέχεται χοινὸς οἶκος εὐμεγέϑης, ἱκανὴν ἔχων 
ὑπηρέταις καὶ ἀχολούϑοις διατριβήν, ἐν ἀριστερᾷ δὲ τῶν 
ἐς. τρυφὴν παρεσχευασμένων οἰκημάτων" βαλανείῳ δ᾽ οὖν 
καὶ ταῦτα πρεττωδέστατα, χαρίεσσαι καὶ φωτὶ σπτολλῷ 

τι καταλαμπόμεναι ὑποχωρήσεις. εἶτ᾽ ἐχόμενος αὐτῶν ol- 
χος, περιττὸς μὲν ὡς πρὸς τὸ λουτρόν, ἀναγκαῖος δὲ ὡς 
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χερὸς τὴν τῶν εὐδαιμονεστέρων ὑποδοχήν. μετὰ δὲ τοῦ- 
τον ἑχατέρωθϑεν διαρχεῖς τοῖς ἀποδυομένοις ἀποϑέσεις, 
καὶ μέσος οἶχος ὕψει τε ὑψηλέτατος καὶ φωτὶ φαιδρότα- 

τος, Ψυχροῦ ὕδατος ἔχων τρεῖς κολυμβήϑρας, ΑΙακαένῃ 
λέϑῳ κεχοσμημένος, xal εἰχόνες ἐν αὐτῷ λίϑου λευχοῦ 
τῆς ἀρχαίας ἐργασίας, ἡ μὲν Ὑγιείας, ἡ δὲ ᾿Ασκλητειοῦ. 

6 6. εἰσελϑόντας δὲ ὑποδέχεται ἠρέμα χλιαινόμενος οἶκος 

οὐχ ἀττηνεῖ τῇ ϑέρμῃ τεροαπιαντῶν, ἐτειμήχης, ἀμφιστρόγγυ- 
Aog, μεϑ᾽ ὃν ἐν δεξιᾷ οἶχος εὖ μάλα φαιδρός, ἀλείψασϑαι 
σεροσηνῶς παρεχόμενος, ἑχατέρωϑεν εἰσόδους ἔχων Φρυγέῳ 
λίϑῳ κεκαλλωπισμένας, τοὺς ἀπὸ παλαίστρας εἰσιόντας 
δεχόμενος. εἶτ᾽ ἐπὶ τούτῳ ἄλλος οἶχος οἴχων ἁπάντων 
χάλλιστος, στῆναί τε καὶ ἐγκαϑίζεσϑαι προσηνέστατος καὶ Ἴ2 
ἐμβραδῦναι ἀβλαβέστατος καὶ ἐγκυλίσασϑαι ὠφελιμώτατος, 
Φρυγίου xal αὐτὸς εἰς ὀροφὴν ἄχραν ἀτιοστέλβων. ἑξῆς 
δὲ ὁ ϑερμὸς ὑποδέχεται διάδρομος Νομάδι λέϑῳ διαχε- 
κολλημένος. ὃ δὲ ἔνδον οἶχος κάλλιστος, φωτός τε ττολλοῦ 

ἀνάμεστος xol ὡς πορφύρᾳ διηνϑισμένος. Ἴ. τρεῖς xal 
οὗτος ϑερμὰς τιυέλους παρέχεται. λουσαμένῳ δὲ ἔνεστέ 
σοι μὴ τὴν διὰ τῶν αὐτῶν οἴχων αὖϑις ἐπανιέναι, ἀλλὰ 
ταχεῖαν τὴν imi τὸ ψυχρὸν δι᾿ ἠρέμα ϑερμοῦ οἰκήματος, 
xal ταῦτα πάντα ὑπὸ φωτὶ μεγάλῳ καὶ τεολλῇ τῇ ἔνδον 
ἡμέρᾳ. ὕψη πρὸς τούτοις ἀνάλογα καὶ πλάτη τοῖς μήκεσι 
σύμμετρα xal πανταχοῦ πολλὴ χάρις καὶ ᾿ἀφροδίτη ixav- 
Sei' xarà γὰρ τὸν καλὸν Πίνδαρον ,,ἀρχομένου ἔργου 
πρόσωπον χρὴ ϑέμεν τηλαυγές.“ τοῦτο δ᾽ ἂν εἴη ἐκ τῆς 
αὐγῆς μάλιστα xal τοῦ φέγγους καὶ τῶν φωταγωγῶν με- 

μηχανημένον. ὃ γὰρ σοφὸς ὡς ἀληϑῶς Ἱππίας τὸν μὲν ἴ8 
ψυχροδόχον οἶχον ἐς βορρᾶν προχεχωρηχότα ἐποίησεν, ovx 
ἄμοιρον οὐδὲ τοῦ μεσημβρινοῦ ἀέρος" τοὺς δὲ ττολλοῦ τοῦ 
ϑάλπους δεομένους νότῳ xal εὔρῳ xai ζεφύρῳ ὑπέϑηκε. 

8 8. τέ ἂν σοι τὸ ἐπὶ τούτῳ λέγοιμι παλαίστρας χαὶ τὰς 
κοινὰς τῶν ἱματιοφυλαχούντων χατασχευὰς ταχεῖαν τὴν 
ἐπὶ τὸ λουτρὸν καὶ μὴ διὰ μαχροῦ τὴν ὁδὸν ἐχούσας τοῦ 
χρησίμου τε καὶ ἀβλαβοῦς ἕνεχα; καὶ μή ue ὑτιολάβῃ τις 
μικρὸν ἔργον ττροϑέμενον χοσμεῖν τῷ λόγῳ προαιρεῖσθαι" 

.«.1 
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τὸ γὰρ ἐν τοῖς κοινοῖς καινὰ ἐπινοῆσαι κάλλους δείγματα, 
οὐ μικρᾶς σοφίας ἔγωγε τίϑεμαι, οἷον καὶ τόδε τὸ ἔργον 
ὃ ϑαυμάσιος ἡμῖν Immíag ἐτεεδείξατο πάσας ἔχον τὰς βα- 
λανείου ἀρετάς, τὸ χρήσιμον, τὸ εὔχαιρον, τὸ εὑφεγγές, 
τὸ σύμμετρον, τὸ τῷ τόπῳ ἡρμοσμένον, τὸ τὴν χρείαν 
ἐσφαλῆ παρεχόμενον, xal προσέτι τῇ ἄλλῃ περινοίᾳ κε- 

74xogunuévov, ἀφόδων μὲν ἀναγκαίων δυσὶν ἀναχωρήσεσιν 
ἐξόδοις τὲ ττολλαῖς τεϑυρωμένον, ὡριῶν δὲ διττὰς δηλώ- 
εις, τὴν μὲν δι᾿ ὕδατος καὶ μυκήματος, τὴν δὲ δι᾿ ἡλίου 
ἐπιδεικνύμενον. ταῦτα ἰδόντα μὴ ἀττοδοῦναι τὸν τερέπτοντα 
ἔπαινον τῷ ἔργῳ ovx ἀνοήτου μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀχαρίστου, 
μᾶλλον δὲ βασκάνου μοι εἶναι ἔδοξεν. ἐγὼ μὲν οὖν ἐς 
δύναμιν καὶ τὸ ἔργον xol τὸν τεχνίτην καὶ δημιουργὸν 
ἠἡμειψάμην τῷ λόγῳ. εἰ δὲ ϑεὸς τταράσχοι καὶ λούσασϑαί 
στοτδ, πολλοὺς οἷδα ἕξων τοὺς κοινωνήσοντας μοι τῶν 
ἐπαίνων. 

IIPOAAAIA O AIONY2OZ- 
1. Ὅτε ὃ Διόνυσος ἐπ᾽ ᾿Ινδοὺς στρατιὰν ἤλασε — 

τὸ κωλύει γὰρ οὐδέν, οἶμαι, καὶ μῦϑον ὑμῖν διηγήσασϑαι 
Βακχχικόν --- φασὶν οὕτω καταφρονῆσαι αὐτοῦ τὰ πρῶτα 
τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἐχεῖ, ὥστε καταγελᾶν ξτειόντος, 
μᾶλλον δὲ ἐλεεῖν τὴν τόλμαν αὐτίκα μάλα συμπατηϑὴη- 
σομένου ὑπὸ τῶν ἐλεφάντων, el ἀντιτάξοιτο" ἤκουον γάρ, 
οἶμαι, τῶν σχοπῶν ἀλλόχοτα ὑτιὲρ τῆς στρατιᾶς αὐτοῦ 
ἀγγελλόντων, ὡς ἡ μὲν φάλαγξ αὐτῷ καὶ οἱ λόχοι γυναῖκες 
εἶεν ἔχφρονες καὶ μεμηνυῖαι, κιττῷ ἐστεμμέναι, νεβρίδας 
ἐνημμέναι, δοράτια μιχρὰ ἔχουσαι, ἀσίδηρα, κιττοποίητα 
[καὶ ταῦτα], καί viva τεδλτάρια χοῦφα, βομβοῦντα, εἴ τις 
μόνον τεροσάψαιτο — ἀστείσι γὰρ εἴκαζον καὶ và τύμττανα 
— ὀλίγους δέ τινας ἀγροίκους νεανίσχους ἐνεῖναι γυμνούς. 
χόύόρδακα ὀρχουμένους, οὐρὰς ἔχοντας, χεράστας, οἷα τοῖς 
ἄρτι γεννηϑεῖσιν ἐρίφοις ὑτεοφύεται. 3. καὶ τὸν μὲν στρα- 

Ἰθτηλάτην αὐτὸν ἐφ᾽ ἅρματος ὀχεῖσϑαι παρδάλεων vzre- 
ζευγμένων, ἀγένειον ἀχριβῶς, οὐδ᾽ ἐπ᾽ ὀλίγον τὴν παρειὰν 
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χνοῶντα, κερασφόρον, βότρυσιν ἐστεφανωμένον, μέτρᾳ τὴν 
χύμην ἀναδεδεμένον, ἐν σπορφυρίδι καὶ χρυσῇ ἐμβάδι" 
ὑποστρατηγεῖν δὲ δύο, ἕνα μέν τινα βραχύν, πρεσβύτην, 
ὑτεόσεαχυν, ττρογάστορα, δινόσιμον, ὦτα μεγάλα ὄρϑια 
ἔχοντα, ὑπτότρομον, νάρϑηκι ἐπτερειδόμενον, ἐπ᾽ ὄνου τὰ 
πολλὰ ἱπιτεεύοντα, ἐν χροχωτῷ καὶ τοῦτον, ττάνυ πιϑανόν 
τινα συνταγματάρχην αὐτοῦ᾽ ἕτερον δὲ τεράστιον ἄνϑρωττον, 
τράγῳ τὰ νέρϑεν ἐοιχότα, χομήτην τὰ σχέλη, κέρατα ἔχοντα, 
βαϑυπώγωνα, ὀργίλον καὶ ϑυμικόν, ϑατέρᾳ μὲν σύριγγα 
φέροντα, τῇ δεξιᾷ δὲ ῥάβδον χαμττύλην ἐπηρμένον xai 
περισχιρτῶντα ὅλον τὸ στρατόπεδον, καὶ τὰ γύναια δὲ 
φοβεῖσϑαι αὐτὸν καὶ σείειν ἠνεμωμένας τὰς κόμας, ὁπότε 
προσίοι, καὶ βοᾶν evoi τοῦτο δ᾽ εἴχάζειν καλεῖσθαι av- ΤΊ 
τῶν τὸν δεσπότην. τὰς δ᾽ οὖν ποίμνας διηρπάσϑαι ἤδη 
ὑπὸ τῶν γυναικῶν χαὶ διεσπάσϑαι ἔτι ζῶντα τὰ ϑρέμ- 

8 ματα ὠμοφάγους γάρ τινας αὐτὰς εἶναι. 8. ταῦτα οἱ 
Ἰνδοὶ καὶ ὃ βασιλεὺς αὑτῶν ἀκούοντες ἐγέλων, ὡς τὸ εἰ- 
χός, καὶ οὐδ᾽ ἀντεπεξάγειν ἢ τταρατάττεσϑαι ἠξίουν, ἀλλ᾽ 
εἴπτερ ἄρα; τὰς γυναῖχας ἐπαφήσειν αὐτοῖς, el τελησέον 
γένοιντο, σφίσι δὲ καὶ νικᾶν αἰσχρὸν ἐδόχει καὶ φονεύειν 
γύναια μεμηνότα καὶ ϑηλυμίτρην ἄρχοντα καὶ μεϑύον 
σμικρὸν γερόντιον καὶ ἡμιστρατιώτην ἄλλον καὶ γυμνήτας, 
ρχηστάς, πάντας γελοίους. ἐπεὶ δὲ ἤγγελτο τευρττολῶν 
ὃ ϑεὸς ἤδη τὴν χώραν xal πόλεις αὐτάνδρους καταφλέγων 
χαὶ ἀνάπτων τὰς ὕλας καὶ ἐν βραχεῖ πᾶσαν τὴν Ἰνδικὴν 
φλογὸς ἐμττετεληκώς --- ὅτελον γάρ τοι Διονυσιακὸν τὸ τεῦρ, 
πατρῷον αὐτῷ ἐκ τοῦ xegavyoU --- ἐνταῦϑα ἤδη σπουδῇ 18 
ἀνελάμβανον τὰ ὅπλα καὶ τοὺς ἐλέφαντας ἐπισάξαντες 
xal ἐγχαλινώσαντες καὶ τοὺς πύργους ἀναϑέμενοι im 
αὐτοὺς ἀντετεεξήεσαν, καταφρονοῦντες μὲν καὶ τότε, ὄργι- 
ζόμενοι δὲ ὅμως xal συντρῖψαι στπεεύδοντες αὐτῷ στρατο- 

4 πέδῳ τὸν ἀγένειον ἐκεῖνον στρατηλάτην. 4. inel δὲ τελησίον 
ἐγένοντο χαὶ εἶδον ἀλλήλους, οἱ μὲν Ἰνδοὶ προτάξαντες 
τοὺς ἐλέφαντας ἐττῆγον τὴν φάλαγγα, ὃ Διόνυσος δὲ τὸ 
μέσον μὲν αὐτὸς εἶχε, τοῦ κέρως δὲ αὐτῷ τοῦ δεξιοῦ μὲν 
ὃ Σειληνός, τοῦ εὐωνύμου δὲ ὃ Πὰν ἡγοῦντο" λοχαγοὶ δὲ 
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καὶ ταξίαρχοι Σάτυροι ἐγχαϑειστήχεσαν᾽ χαὶ τὸ μὲν σύν- 
ϑημα ἦν ἅπασι τὸ εὐοῖ. εὐϑὺς δὲ τὰ τύμπανα ἐπαταγεῖτο 
καὶ τὰ κύμβαλα τὸ πολεμικὸν ἐσήμαινε καὶ τῶν Σατύρων 
τις λαβὼν τὸ χέρας ἐπηύλει τὸ ὄρϑιον καὶ ὃ τοῦ Σειληγοῦ 
ὄνος ivvaAtóv τι ὠγκήσατο xoi αἱ αινάδες σὺν ὀλολυγῇ 
ἐνεπτήδησαν αὐτοῖς δράχοντας ὑττεζωσμέναι κἀκ τῶν ϑύρ- 
σων ἄχρων ἀπογυμνοῦσαι τὸν σίδηρον. οἱ Ἰνδοὶ δὲ καὶ 
ἐλέφαντες αὐτῶν αὐτίχα ἐγκλίναντες σὺν οὐδενὶ κόσμῳ 

79 ἔφευγον οὐδ᾽ ἐντὸς βέλους γενέσθαι ὑτπτομείναντες, καὶ 
τέλος κατὰ χράτος ἑαλώχεσαν καὶ αἰχμάλωτοι ἀττήγοντο 
ὑπὸ τῶν τέως καταγελωμένων, ἔργῳ μαϑόντες ὡς οὐκ 
ἐχρῆν ἀπὸ τῆς πρώτης ἀχοῆς καταφρονεῖν ξένων στρατο- 
πέδων. ὅ. ἀλλὰ ví τιρὸς τὸν Διόνυσον ὃ Διόνυσος οὗτος; 

εἴποι τις ἄν. ὅτι μοι δοκοῦσι (xal πρὸς Χαρίτων μή 
μὲ χορυβαντιᾶν ἢ τελέως μεϑύειν ὑπολάβητε, εἰ τἀμὰ 
εἰχαζω τοῖς ϑεοῖς) Ὁμοιόν τι πάσχειν οἱ πολλοὶ πρὸς 
τοὺς καινοὺς τῶν λόγων τοῖς IvOoig ἐκείνοις [οἷον καὶ 
σιερὸς τοὺς ἐμούς" οἰόμενοι γὰρ σατυρικὰ καὶ γελοῖά τινα 
καὶ κομιδῇ κωμικὰ παρ᾽ ἡμῶν ἀκούσεσϑαι [τοιαῦτα τεξττι- 
στεύκασι»], ovx οἶδ᾽ ὅ τι δόξαν αὐτοῖς ὑττὲρ ἐμοῦ, οἱ μὲν 
οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἀφικνοῦνται, ὡς οὐδὲν δέον παρέχειν τὰ 
ὦτα κώμοις γυναικείοις καὶ σχιρτήμασι σατυρικοῖς κατα- 
βάντας ἀπὸ τῶν ἐλεφάντων, οἱ δὲ ὡς ἐπὶ τοιοῦτό τι 

ἥκοντες ἀντὶ τοῦ κιττοῦ σίδηρον εὑρόντες οὐδ᾽ οὕτως 
ἐπαινεῖν τολμῶσι τῷ παραδόξῳ τοῦ πράγματος τεϑορυ- 

80 βημένοι. ἀλλὰ ϑαρρῶν ἐπαγγέλλομαι αὐτοῖς, ὅτι ἣν καὶ 
γῦν ὡς πρότερόν ποτὲ τὴν τελετὴν ἐϑελήσωσιν ἐπιδεῖν 
πολλάκις xal ἀναμνησϑῶσιν οἱ παλαιοὶ συμπόται κώμων 
χοινῶν τῶν τότε χαιρῶν καὶ μὴ καταφρονήσωσι τῶν Σα- 
τύρων καὶ Σειληνῶν, πίωσι δὲ ἐς κόρον τοῦ κρατῆρος 
τούτου, ἐχβαχχεύσειν καὶ αὐτοὺς καὶ πολλάκις μεϑ᾽ ἡμῶν 
ἐρεῖν τὸ εὐοῖ. 0. οὗτοι μὲν οὖν — ἐλεύϑερον γὰρ ἀκοή 
— ποιούντων 0 τι καὶ φίλον, ἐγὼ δέ, ἐπεξιδήτεερ ἔτι ἐν 
Ἰνδοῖς ἐσμέν, ἐθέλω xal ἄλλο ὑμῖν διηγήσασϑαί τι τῶν 
ἐχεῖϑεν, οὐκ ἀπιροσδιόνυσον οὐδ᾽ αὐτὸ, οὐδ᾽ ὧν ποιοῦμεν 
ἀλλότριον. ἐν Ἰνδοῖς τοῖς ἸΗαχλαίοις, oi τὰ λαιὰ τοῦ 



112 AOYKIANOY 

Ἰνδοῦ ποταμοῦ, el κατὰ δοῦν αὐτοῦ βλέττεεις, ἐπινεμόμενοι 
μέχρι πρὸς τὸν Ὠκχεανὸν καϑήκουσι, παρὰ τούτοις ἄλσος 
ἐστὶν ἐν περιφράχτῳ , οὐ πάνυ μεγάλῳ χωρίῳ, συνηρεφεῖ 
δέ" χιττὸς γὰρ πολὺς καὶ ἄμπελοι σύσχιον αὐτὸ ἀχριβῶς 
ποιοῦσιν. ἐνταῦϑα πηγαί εἶσι τρεῖς καλλίστου καὶ διει- 
δεστάτου ὕδατος, ἣ μὲν Σατύρου, v δὲ Πανός, ἡ δὲ Σει- 

ληνοῦ. καὶ εἰσέρχονται εἰς αὐτὸ οἱ ̓ Ινδοὶ ἅπαξ τοῦ ἔτους 
ἑορτάζοντες τῷ ϑεῷ, καὶ πένουσι τῶν πηγῶν, ovy ara- 
σῶν ἅτεαντες, ἀλλὰ xa9' ἡλικίαν, τὰ uiv μειράχια τῆς 
τῶν Σατύρων, οἱ ἄνδρες δὲ τῆς Πανικῆς, τῆς δὲ τοῦ 

7 Σειληνοῦ οἱ κατ᾽ ἐμέ. 7. ἃ μὲν οὖν πάσχουσιν οἱ παῖδες 81 
ἐπειδὰν τεέωσιν, ἢ οἷα οἱ ἄνδρες τολμῶσι κατεχόμενοι τῷ 
Πανί, uaxgóv ἂν εἴη λέγειν" ἃ δ᾽ oi γέροντες ποιοῦσιν, 
ὅταν μεϑυσϑῶσι τοῦ ὕδατος, οὐκ ἀλλότριον εἰπεῖν" ἔπει- 
δὰν mí ὃ γέρων καὶ κατάσχῃ αὐτὸν ὃ Σειληνός, αὐτίκα 
ἐπεὶ πτολὺ ἄφωνός ἐστι καὶ καρηβαροῦντι xal βεβατιτισμέ- 
γῳ ἔοικεν, εἶτα ἄφνω φωνή τε λαμπρὰ xol φϑέγμα τορὸν 
xol πνεῦμα λιγυρὸν ἐγγίγνεται αὐτῷ καὶ λαλίστατος ἐξ 
ἀφωνοτάτου ἐστίν, οὐδ᾽ ἂν ἐπιστομίσας τταύσειας αὐτὸν 
μὴ οὐχὶ συνεχῆ λαλεῖν καὶ ῥήσεις μαχρὰς συνείρειν. συνετὰ 
μέντοι πάντα καὶ κὐσμια αὶ κατὰ τὸν Ὁμήρου ἐκεῖνον δήτορα 
»γιφάδεσσιν ἐοιχότα χειμερίῃσι“ διεξέρχονται" οὐδ᾽ ἀποχρή- 
σει σοι κύχνοις κατὰ τὴν ἡλικίαν εἰχάσαι αὐτούς, 'αλλὰ καὶ 
τεττιγῶδές τι τευχνὸν καὶ ἐτείτροχον συνάπτουσιν ἄχρι βα- 
ϑείας ἑσπέρας. τοὐντεῦϑεν δὲ ἤδη ἀφεϑείσης αὐτοῖς τῆς μέ- 
ϑης σιωπῶσι καὶ πρὸς τὸ ἀρχαῖον ἀνατρέχουσι. τὸ μέντοι 
παραδοξότατον οὐδέττω εἴπετον" ἣν γὰρ ἀτελῆ ὃ γέρων μεταξὺ 
καταλίπῃ ὃν διεξήει τὸν λόγον, δύντος ἡλίου κωλυϑεὶς ἐτεὶ 
χέρας αὐτὸν ἐπεξελϑεῖν, ἐς νέωτα my αὖϑις ἐχεῖνα συ- 

γάπτει ἃ πέρυσιν αὐτὸν λέγοντα 7) μέϑη κατέλιπε. 
8 8. Ταῦτά μοι κατὰ τὸν μον εἰς ἐμαυτὸν àrctoxo- g 
φϑω, καὶ μὰ τὸν 4 ovx ἂν ἔτι ἐππαγάγοιμι τὸ ἐπειμύ- 
ϑιον" δρᾶτε γὰρ ἤδη χαϑ᾽ ὅ τι τῷ μύϑῳ ἔοικα. ὥστε ἣν 
μέν τι παραπιαίωμεν, ἣ μέϑη αἰτία" εἰ δὲ πινυτὰ δόξειε 
τὰ λεγόμενα, ὃ Σειληνὸς ἄρα ἦν ἵλεως. 
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IIPOAAAIA O HPAKAHZ- 

1. Τὸν Ἡραχλέα oí Κελτοὶ Ὄγμιον ὀνομάζουσι φωνῇ 1 
τῇ ἐπιχωρίῳ, τὸ δὲ εἶδος τοῦ ϑεοῦ πάνυ ἀλλόκοτον γρά- 
φουσι. γέρων ἐστὶν αὐτοῖς ἐς τὸ ἔσχατον, ἀναφαλαντίας, 
πολιὸς ἀχριβῶς ὅσαι λοιπαὶ τῶν τριχῶν, δυσὸς τὸ δέρμα 
καὶ διαχκεχαυμένος ἐς τὸ μελάντατον οἷοί εἶσιν οἱ ϑαλατ- 
τουργοὶ γέροντες" μᾶλλον δὲ Χάρωνα ἢ lamevóv τινα τῶν 
ὑποταρταρίων καὶ πάντα μᾶλλον ἢ Ἡρακλέα εἶναι ἂν 
εἰχάσειας. ἀλλὰ καὶ τοιοῦτος ὧν ἔχει ὅμως τὴν σκευὴν 
τὴν Ἡρακλέους" χαὶ γὰρ τὴν διφϑέραν ἐνῆπται τὴν τοῦ 
λέοντος καὶ τὸ δόπαλον ἔχει ἐν τῇ δεξιᾷ καὶ τὸν γωρυτὸν 
παρήρτηται, καὶ τὸ τόξον ἐντεταμένον ἡ ἀριστερὰ τερο- 

88 δείχγυσι, καὶ ὅλως Ἡρακλῆς ἐστι ταῦτά ye. 2. ᾧμην οἷν 2 
ἐφ᾽ ὕβρει τῶν Ἑλληνίων ϑεῶν τοιαῦτα παρανομεῖν τοὺς 
Κελτοὶς ἐς τὴν μορφὴν τὴν Ἡρακλέους ἀμυνομένους αὖ- 
τὸν τῇ γραφῇ, ὅτι τὴν χώραν ποτὲ αὐτῶν ἐπῆλθε λείαν 
ἐλαύνων, ὅττότε τὰς Γηρυόνου ἀγέλας ζητῶν κατέδραμε 
τὰ πολλὰ τῶν ἑσπερίων γενῶν. 393. καίτοι τὸ τταραδοξό- 8 
τατον οὐδέπω ἔφην τῆς εἰχόνος" ὃ yàg δὴ γέρων Ἥρα- 
χλῆς ἐκεῖνος ἀνϑρώτεων πάμπολύ τι τιλῆϑος ἕλκει ἐκ τῶν 
ὥτων ἅπαντας δεδεμένους. δεσμὰ δέ εἰσίν oi σειραὶ λεττταὶ 
χρυσοῦ καὶ ἠλέχτρου εἰργασμέναι ὅρμοις ἐοιχυῖαι τοῖς 
χαλλίστοις. καὶ ὅμως ἀφ᾽ οὕτως ἀσϑενῶν ἀγόμενοι οὔτε 
δρασμόν τινὰ βουλεύουσι, δυνάμενοι ἂν εὐμαρῶς, οὔτε 
ἄλλως ἀντιτείνουσιν [ἢ τοῖς ποσὶν ἀντερείδουσι] πρὸς τὸ 
ἐναντίον τῆς ἀγωγῆς ἐξυπτιάζοντες, ἀλλὰ φαιδροὶ ἕπονται 
xal γεγηθότες xol τὸν ἄγοντα ἐταινοῦντες ἐττειγόμενοι 
ἅσχεαντες xol τῷ φϑάνειν ἐϑέλειν τὸν δεσμὸν ἐπιχαλῶν- 
τες, ἐοικότες ἀχϑησομένοις εἰ λυϑήσονται. ὃ δὲ πάν»- 
των ἀτοπώτατον εἶναί μοι ἔδοξεν, οὐκ ὀκνήσω εἰπεῖν καὶ 
τοῦτο᾽ οὐ γὰρ ἔχων ὃ ζωγράφος όϑεν ἐξάψειε τὰς τῶν 
δεσμῶν ἀρχάς, ἅτε τῆς δεξιᾶς μὲν ἤδη τὸ ῥόπαλον, τῆς 

84 λαιᾶς δὲ τὸ τόξον ἐχούσης, τρυπήσας τοῦ ϑεοῦ τὴν yÀOT- 
ταν ἄχραν ἐξ ἐχείνης ἑλκομένους αὐτοὺς ἐποίησε, καὶ 

Lucian III. 8 
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4 ἐπέστραπται δὲ ἐς τοὺς ἀγομένους μειδιῶν. 4. ταῦτ᾽ ἐγὼ 

μὲν ἐπὶ “τολὺ εἱστήχειν δρῶν xal ϑαυμάζων καὶ ἀττορῶν 
χαὶ ἀγαναχτῶν᾽ Κελτὸς δέ τις παρεστὼς ovx ἀπαίδευτος 
τὰ ἡμέτερα, ὡς ἔδειξεν, ἀχριβῶς Ἑλλάδα φωνὴν ἀφιείς, 
φιλόσοφος, οἶμαι, τῶν ἐπιχωρίων, Eyó got, ἔφη, ὦ ξένε, 
λύσω τῆς γραφῆς τὸ αἴνιγμα" ᾽τάνυ γὰρ ταραττομένῳ 
ἔοικας πρὸς αὑτήν. τὸν λόγον ἡμεῖς οἱ Κελτοὶ οὐχ ὥσπερ 
ὑμεῖς oi Ἕλληνες Ἑρμῆν οἰόμεϑα εἶναι, ἀλλ᾽ Ἡραχλεὶῖ 
αὐτὸν εἰκάζομεν, ὅτι πταρὰ πολὺ τοῦ Ἕρμοῦ ἰσχυρότερος 
οὗτος. εἰ δὲ γέρων πετοίηται, μὴ ϑαυμάσῃς" μόνος γὰρ 
ὃ λόγος ἐν γήρᾳ φιλεῖ ἐντελῆ ἐπιδείχνυσϑαι τὴν ἀχμήν, 
εἴ γε ἀληϑῆ ὑμῶν οἱ ποιηταὶ λέγουσιν, ὅτι αἷ μὲν τῶν 
οὁπτλοτέρων. φρένες ἠερέϑονται," τὸ δὲ γῆρας 

ἔχει τι λέξαι τῶν νέων σοφώτερον. 
οὕτω γέ τοι καὶ τοῦ Νέστορος ὑμῖν ἀττορρεῖ ix τῆς γλώτ- 
της τὸ μέλι, καὶ οἱ ἀγορηταὶ τῶν Τρώων τὴν ὄττα τὴν 
λειριόεσσαν ἀφιᾶσιν εὐανϑῆ τινα" ἰλείρια γὰρ καλεῖται, 
εἴ ye μέμνημαι, τὰ ἄνϑη)]. 5. ὥστε εἰ τῶν ὦτων ἐκχδεδε- 
μένους τοὺς ἀνϑρώττους πρὸς τὴν γλῶτταν Ó γέρων οὗτος 
Ἡραχλῆς ὃ λόγος ἕλκει, μηδὲ τοῦτο ϑαυμάσῃς εἰδὼς τὴν 
ὥτων καὶ γλώττης συγγένειαν" οὐδ᾽ ὕβρις εἰς αὐτόν, εἶ 
ταύτῃ τετρύπηται᾽ μέμνημαι γοῦν, ἔφη, καὶ κωμιχῶνῷ 
τινω ivaufeiov zapg' ὑμῶν μαϑών, 

τοῖς γὰρ λάλοισιν ἐξ ἄκρου 
ἡ γλώττα πᾶσίν ἔστι τετρυπημένη. 

6 6. τὸ δ᾽ ὅλον καὶ αὐτὸν ἡμεῖς τὸν Ἡρακλέα λόγῳ τὰ πάντα 
ἡγούμεϑα ἐξεργάσασϑαι σοφὸν γενόμενον καὶ τεειϑοῖ τὰ 
πλεῖστα βιάσασϑαι. καὶ τά γε βέλη αὐτοῦ οἱ λόγοι εἰσίν, 
οἶμαι, ὀξεῖς xal εὔστοχοι καὶ ταχεῖς καὶ τὰς ψυχὰς τιτρώ- 

σχοντες" τιτερόεντα γοῦν τὰ ἔπη xal ὑμεῖς φατε εἶναι. 
7. τοσαῦτα μὲν ὃ Κελτός. ἐμοὶ δὲ ἡνίκα περὶ τῆς δεῦρο 
παρόδου ταύτης ἐσχοτούμην zog ἐμαυτόν, εἴ μοι καλῶς 
ἔχει τηλικῷδε ὄντι καὶ πτάλαι τῶν ἐπιδείξεων zcezcavuévQ 
αὖὐϑις ὑτεὲρ ἐμαυτοῦ ψῆφον διδόναι τοσούτοις δικασταῖς, 

χατὰ καιρὸν ἐπῆλϑεν ἀναμνησϑῆναι τῆς εἰχόνος" τέως 
μὲν γὰρ ἐδεδίειν, μή τινε ὑμῶν δόξαιμι κομιδῇ μειρακιώδη 

g 

-1 
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ταῦτα ποιεῖν xol τταρ᾽ ἡλικίαν νεανιεύεσϑαι, χάτά τις 
Ὁμηριχὸς νεανέσκος ἐπειτελήξειε μοι εἰτεὼν τό, ,σὴ δὲ βίη 
λέλυται“, καὶ ,χαλεττὸν γῆρας κατείληφέ σε“, 

ἡπεδανὸς δέ νύ τοι ϑεράτεων, βραδέες δέ τοι ἵπποι, 
ἐς τοὺς πόδας τοῦτο ἀτεοσχώτιτων. ἀλλ᾽ ὅταν ἀναμνησϑῶ 
τοῦ γέροντος ἐχείνου Ἡρακλέους, τεάντα ποιεῖν ττροάγομαι 
καὶ οὐχ αἰδοῦμαι τοιαῦτα τολμῶν ἡλικιώτης ὧν τῆς elxóvog. 

808. ὥστε ἰσχὺς μὲν καὶ τάχος καὶ κάλλος χαὶ ὅσα τοῦ σώ- 

ματος ἀγαϑὰ χαιρέτω, καὶ ὃ Ἔρως ὃ σὸς εἰσιδών με, 
Τήϊε ποιητά, ὑποτιόλιον γένειον χρυσοφαέννων el Foie 
πτερύγων ἀήταις τταρατιετέσϑω, (T) καὶ ὃ Ἱἱπποχλείδης οὐ 
φροντιεῖ. τῷ λόγῳ δὲ νῦν ἂν μάλιστα ἀνηβᾶν καὶ ἀνϑεῖν 
καὶ ἀχμάζειν xa9^ ὥραν εἴη καὶ ἕλκειν τῶν ὦτων ὅσους ἂν 
πλείστους δύνηται, καὶ τοξεύειν τεολλάκις, ὡς οὐδέν γε δέος 
μὴ κενωϑεὶς λάϑοι ὃ γωρυτὸς αὐτῷ. δρᾷς ὅπως παραμυ- 
ϑοῦμαι τὴν ἡλικίαν χαὶ τὸ γῆρας τὸ ἐμαυτοῦ. xal διὰ 
τοῦτο ἐτόλμησα zt Aat γνενεωλκημένον. τὸ ἀχάτιον χατα- 
σπάσας xal ἔκ τῶν ἐνόντων ἐπεισχευάσας αὖϑις ἀφεῖναι 

ἐς μέσον τὸ τεέλαγος. εἴη δ᾽, ὠ ϑεοί, καὶ và σπταρ᾽ ὑμῶν 
ἐμπνεῦσαι δεξιά, ὡς νῦν γε μάλιστα πλησιστίου τὲ καὶ 

81 ἐσθλοῦ [καὶ] ἑταίρου ἀνέμου δεόμεϑα, ἵνα, εἰ ἄξιοι φαι- 
γοίμεϑα, καὶ ἡμῖν τὸ Ὁμηρικὸν ἐκεῖνο ἐπιφϑέγξηταί τις, 

οἵην ἔκ ῥαχέων ὃ γέρων iniyovvíóa φαΐένει. 

IIEPI TOY HAEKTPOY ἡ ΤῸΝ ΚΥΚΝΩΝ. 

1. Ἠλέχτρου ττέρι xol ὑμᾶς δηλαδὴ ὃ μῦϑος πέττεειχεν, 
αἰγείρους ἐπὶ τῷ Ἡριδανῷ ποταμῷ δαχρύειν αὐτὸ ϑρη- 
γούσας τὸν Φαέϑοντα, καὶ ἀδελφάς γε εἶναι τὰς αἰγείρους 

ἐχείνας τοῦ Φαέϑοντος, εἶτα ὀδυρομένας τὸ μειράκιον 
ἀλλαγῆναι ἐς τὰ δένδρα, καὶ ἀποστάζειν ἔτι αὐτῶν δά- 
χρυον δῆϑεν τὸ ἤλεχτρον. τοιαῦτα γὰρ ἀμέλει καὶ αὐτὸς 

88 ἀχούων τῶν ποιητῶν ἀδόντων ἤλπιζον, εἴ ποτε γενοίμην 
ἐπὶ τῷ Ἡριδανῴῷ, ὑτεελϑὼν μίαν τῶν αἰγείρων ἐκττετάσας 

8* 

" 



116 AOYKIANOY 

τὸ προχόλπιον ὑπτοδέξασϑαι τῶν δακρύων ὀλίγα, ὡς 
2 ἤλεχερον ἔχοιμι. 3. καὶ δὴ οὐ πρὸ τιολλοῦ κατ᾽ ἄλλο μέν 

τι χρέος, ἧχον δὲ ὅμως ἐς τὰ χωρία ἐκεῖνα, καὶ --- ἔδει 
γὰρ ἀναπλεῖν ἀνὰ τὸν Ἠριδανόν --- οὔτ᾽ αἰγείρους εἶδον 
πάνυ περισκοπῶν οὔτε τὸ ἤλεχερον, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοὔνομα 
τοῦ Φαέϑοντος ἤδεσαν οἱ ἐπιχώριοι. ἀναζητοῦντος γοῦν 
ἐμοῦ καὶ διαττυνϑανομένου, τότε δὲ iwi τὰς αἰγείρους 
ἀφιξόμεϑα τὰς τὸ ἤλεχτρον, ἐγέλων οἱ ναῦται καὶ ἠξίουν 

σαφέστερον λέγειν ὅ τι καὶ ἰϑέλοιμι" ᾿καγὼ τὸν μῦϑον 
διηγούμην αὐτοῖς, Φαέϑοντα γενέσϑαι Ἡλίου παῖδα. καὶ 
τοῖτον εἰς ἡλικίαν ἐλθόντα αἰτῆσαι παρὰ τοῦ πατρὸς 
ἐλάσαι τὸ ἅρμα, ὡς ποιήσειε καὶ αὐτὸς μίαν ἡμέραν" τὸν 
δὲ δοῦναι, τὸν δὲ ἀπολέσθαι ἐχδιφρευϑέντα, xal τὰς 
ἀδελφὰς αὐτοῦ τεενϑούσας ἐνταῦϑά που, ἔφην, sag! ὑμῖν, 
tvazceg καὶ κατέττεσεν ini τῷ Ἡριδανῷ, αἰγείρους γενέσϑαι 

3 xal δαχρύειν ἔτι tm^ αὐτῷ τὸ ἤλεχτρον. 8. Τίς ταῦτά 
σοι, ἔφασχον, διηγήσατο ἀττατεὼν καὶ ψευδολόγος ἄνϑρω- 
7:06; ἡμεῖς δὲ οὔτε ἡνίοχόν viva ἐχπέστοντα εἴδομεν οὔτε 
τὰς αἰγείρους ἃς φὴς ἔχομεν. εἰ δὲ ἣν τι τοιοῦτον, οἴει 
ἡμᾶς δυοῖν ὀβολοῖν ἕνεχα ἐρέττειν ἂν ἢ ἕλκειν τὰ πλοῖα 
ztg0g ἐναντίον τὸ ὕδωρ, οἷς ἐξῆν τιλουτεῖν ἀναλέγοντας 

τῶν αἰγείρων τὰ δάχρυα; τοῦτο λεχϑὲν οὐ μετρίως μου 
χαϑίχετο, xai ἐσιώτεησα διαισχυνϑείς, ὅτι τταιδίου τινὸς 
ὡς ἀληϑῶς ἔργον ἐττεττόνϑειν τιιστεύσας τοῖς ττοιηταῖς 89 
azí9ava οὕτως ψευδομένοις, ὡς μηδὲν ὑγιὲς ἀρέσκεσϑαι 
αὐτοῖς. μιᾶς μὲν δὴ ταύτης ἐλτείδος οὐ μιχρᾶς ἐψευσμένος 
ἡνιώμην χαϑάτεερ ἐκ τῶν χειρῶν τὸ ἤλεκτρον ἀπολωλεχώς, 
ὃς γε ἤδη ἀνέπλαττον εἰς ὅσα καὶ οἷα χρήσομαι αὐτῷ. 

4 4. ἐχεῖνο δὲ καὶ πτάνυ ἀληϑῶς ᾧμην εὑρήσειν τεαρ᾽ αὐτοῖς, 
χύχνους ττολλοὺς ἄδοντας ἐπὶ ταῖς ὄχϑαις τοῦ ποταμοῦ. 

xai αὖϑις ἠρώτων τοὺς ναύτας — ἀνεπελέομεν γὰρ ἔτι — 
᾿Αλλ᾽ οἵ γε κύχνοι πτηνίκα ὑμῖν τὸ λιγυρὸν ἐχεῖνο ἄδουσιν 
ἐφεστῶτες τῷ ποταμῷ ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν; φασὶ γοῦν ᾿Αἴττόλ- 
λωνος τταρέδρους αὐτοὺς ὄντας ὠδικοὺς ἀνϑρώπους ἐνταῦϑά 
«0v ἐς τὰ ὄρνεα μεταπεσεῖν καὶ διὰ τοῦτο ᾷδειν ἔτι οὐχ 

5 ἐκλαϑομένους τῆς μουσιχῆς. ὅ. οἱ δὲ σὺν γέλωτι, Σύ, ἔφη- 
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5 » 2 ͵ , , - 
σαν, ὦ ᾷνϑρωτιε, οὐ τταύσῃ τήμερον καταψευδόμεγος τῆς 

, ^ - - » 2 , 

χώρας ἡμῶν xal τοῦ ποταμοῦ; ἡμεῖς δὲ ἀεὶ τελέοντες xal 
2 , ^ 3 , 3 - 29 - 325; &x παίδων σχεδὸν ἐργαζόμενοι ἐν vq Ἡριδανῷ 0oAíyovg 
μὲν κύχνους ἐνίοτε ὁρῶμεν ἐν τοῖς ἕλεσι τοῦ ποταμοῦ, 
xal χρώζουσιν οὗτοι πιάνυ ἄμουσον xai ἀσϑενές, ὡς τοὺς 

»* * - 4 * , 

xógoxag ἢ τοὺς xoLotovg Σειρῆνας εἶναι πρὸς αὐτούς, 
2 , A * € 0*5 A ^ * 323ψι Κ 2 , 

ᾳδόντων δὲ καὶ ἡδὺ xol οἷον σὺ φὴς οὐδὲ ὄναρ ἀχηχόα- 
e , , - - , u&v* ὥστε Savualouev πόϑεν ταῦτα εἰς ὑμᾶς ἀφίκετο 

σπτερὶ ἡμῶν. 
90 6. Πολλὰ τοιαῦτα ἐξαπιατηϑῆναι ἔστι πιστεύοντας 6 

€ ^ “- 759 , €i 2 ÀJ —- 

τοῖς πρὸς τὸ μεῖζον ἕχαστα ἐξηγουμένοις. ὥστε κἀγὼ νῦν 
δέδια ὑττὲρ ἐμαυτοῦ μὴ ὑμεῖς ἄρτι ἀφιγμένοι, καὶ τοῦτο 
πρῶτον ἀχροασάμενοι ἡμῶν, ἤλεχτρά τινα χαὶ κύχγους 

- 2 3 ἐλπίσαντες εὑρήσειν παρ᾽ ἡμῖν, ἔπεειτα μετ᾽ ολίγον aréA- 
ϑητε χαταγελῶντες τῶν ὑττοσχομένων ὑμῖν τοιαῦτα πολλὰ 
χειμήλια ἐνεῖναι τοῖς λόγοις. ἀλλὰ μαρτύρομαι, ὡς ἐμοῦ 

P / ^ - - "I f 
τοιαῦτα μεγαλαυχουμένου ττερὶ τῶν ἐμῶν οὔτε ὑμεῖς οὔτε 
ΕῚ 2 , «52 ^? 3 , " v ^ 
ἄλλος πω ἁκχήχοεν, οὐδ᾽ ἂν GXOUOEtLÉ ττοτε. ἄλλοις μὲν 

* ) 3 3 , A 3 - A 2 

γὰρ ovx ὀλίγοις ἐντύχοις αν Ἡριδανοῖς τισι καὶ oig ovx 
ἤλεχτρον, ἀλλὰ χρυσὸς αὐτὸς ἀποστάζει τῶν λόγων, πολὺ 
τῶν κύχνων τῶν ποιητικῶν λιγυρώτερος" τὸ δὲ ἐμὸν δρᾶτε 
» € - c εἰ Ἂ ET, ) )e*5 , 
ἤδη ὁποῖον ατελοϊχὸν καὶ ἄμυϑον, οὐδέ vig ῳδὴ τερόσεστιν. 
€i ^ , , , Ὁ , 

ὥστε ὅρα μὴ τοιοῦτό vL πάϑῃς μείζω περὶ ἡμῶν ἐλητίσας, 
olov τι πάσχουσιν οἱ τὰ ἐν τῷ ὕδατι δρῶντες" οἰόμενοι 

91 γὰρ τηλικαῦτα εἶναι αὐτὰ οἷα διεφαίνετο αὐτοῖς ἄνωϑεν, 
3 - - , , 

εὐρυνομένης τῆς σκιᾶς πρὸς τὴν αὐγήν, ἐπειδὰν ἀνασπά- 
σωσι, πολλῷ μιχρότερα εὑρίσχοντες ἀνιῶνται. ἤδη οὖν 

b a , 3 , 
σοι προλέγω ἐχχέας τὸ ὕδωρ xal ἀτιοκαλύψας capa, 

, 9Ὰ , μηδὲν μέγα τιροσδοχήσης ἀνιμήσασϑαι, ἢ σαυτὸν αἰτιάσῃ 
τῆς ἐλπίδος. 



118 AOYKIANOY 

MYIAZ EFKQ9MION. 

1 1. Ἧ μυῖα ἔστι μὲν ov τὸ σμιχρότατον τῶν ὀρνέων, 
ὅσον ἐμπίσι καὶ κώνωψι καὶ τοῖς ἔτι λετιτοτέροις παρα- 
βάλλειν, ἀλλὰ τοσοῦτον ἐχείνων μεγέϑει προὔχει ὅσον 
αὐτὴ μελίττης ἀπολείπεται. ἐπτέρωται δὲ οὐ κατὰ τὰ 
αὐτὰ τοῖς ἄλλοις, ὡς τοῖς μὲν ἁπανταχόϑεν χομᾶν τοῦ 
σώματος, τοῖς δὲ ὠχυπτέροις χρῆσϑαι, ἀλλὰ xarà τὰς 
ἀχρίδας καὶ τέττιγας καὶ μελίττας ἐστὶν ὑμενότπτερος, vo- 9 
σοῦτον ἁπαλώτερα ἔχουσα τὰ πτερὰ ὅσον τῆς Ἑλληνικῆς 
ἐσθῆτος ἡ Ἰνδικὴ λεπτοτέρα xol μαλαχωτέρα᾽ καὶ μὴν 
διήνϑισται κατὰ τοὺς ταῶνας, εἴ τις ἀτενὲς βλέποι ἐς αὖ- 
τήν, ὅττόταν ἐχπετάσασα πρὸς τὸν ἥλιον πτερύσσηται. 

2 2. ἡ δὲ πτῆσις οὔτε χατὰ τὰς νυχτερίδας εἰρεσίᾳ συνεχεῖ 
τῶν πτερῶν οὔτε κατὰ τὰς ἀχρίδας μετὰ πηδήματος οὐδὲ 
ὡς οἱ σφῆκες μετὰ δοιζήματος, ἀλλ᾽ εὐχαμπὴς πρὸς ὅ τι 
ἂν μέρος ὁρμήσῃ τοῦ ἀέρος. xol μὴν κἀχεῖνο πρόσεστιν 
αὐτῇ, τὸ μὴ xa9^ ἡσυχίαν, ἀλλὰ μετ᾽ δῆς πέτεσϑαι οὐχ 
ἀπηνῶς οἷα κωνώπων xci ἐμτείδων, οὐδὲ τὸ βαρύβρομον 
τῶν μελιττῶν ἢ τῶν σφηκῶν τὸ φοβερὸν καὶ ἀπειλητιχὸν 
ἐνδειχνυμένῃ, ἀλλὰ τοσοῦτόν ἐστι λιγυρωτέρα, ὅσον σάλ- 

8 στιγγος xal χυμβάλων αὐλοὶ μελιχρότεροι. 3. τὸ δὲ ἄλλο 
σῶμα ἡ μὲν χεφαλὴ λεπτότατα τῷ αὐχένι συνέχεται καὶ 
ἔστιν εὐττεριάγωγος, ov συμττεφυχυῖα ὡς ἡ τῶν ἀχρίδων" 
ὀφϑαλμοὶ δὲ προπαλεῖς, ττολὺ τοῦ χέρατος ἔχοντες" στέρ- 
γον εὐπιαγές, καὶ ἐκπτεφύκασιν αὐτῇ οἱ πεόδες οὐ κατὰ τοὺς 
σφῆκας ττάνυ ἐσφιγμένοι. 7) γαστὴρ δὲ ὠχύρωται καὶ αὐτὴ 98 
καὶ ϑώρακι ἔοιχε ζώνας πλατείας xol φολίδας ἔχουσα. 
ἀμύνεται μέντοι οὐ κατὰ τὸ οὐροτειύγιον ὡς σφὴξ καὶ μέ- 
λιττα, ἀλλὰ τῷ στόματι καὶ τῇ προβοσχίδι, ἣν κατὰ τὰ 
αὐτὰ τοῖς ἐλέφασι xol αὐτὴ ἔχουσα τερονομεύει v& καὶ 
ἐπειλαμβάνεται καὶ τπιροσφῦσα κατέχει χοτυληδόνι χατὰ τὸ 
ἄκρον ἐοικυῖαν. ix δὲ αὐτῆς ὁδοὺς προχύτιτει, ᾧ κεντοῦσα 
σένει τοῦ αἵματος" τείνει μὲν γὰρ xol γάλαχτος, ἡδὺ δὲ 
αὐτῇ καὶ τὸ αἷμα, οὐ μετὰ μεγάλης ὀδύνης τῶν κεντου- 



MYIAZ ETKOMION. 119 

μένων. ἑξάπους δὲ οὖσα τοῖς μὲν τέτταρσι βαδίζει μόνοις, 
τοῖς δὲ προσϑίοις δυσὶν καὶ ὅσα χερσὶ χρῆται. ἴδοις ἂν 
οὖν αὐτὴν ἐπὶ τεττάρων βεβηκυῖαν ἔχουσάν τι ἐν ταῖν 
χεροῖν μετέωρον ἐδώδιμον ἀνθρωπίνως πάνυ xol xa9* 
ἡμᾶς. 4. γίνεται δὲ οὐκ εὐθὺς τοιαύτη, ἀλλὰ σκώληξ τὸ 4 
πρῶτον ἤτοι ἐξ ἀνθρώπων ἢ ἄλλων ζῴων ἀποθανόντων" 
εἶτα κατ᾽ ὀλίγον πόδας τὲ ἐχφέρει xal φύει và, πτερὰ 
καὶ ἐξ ἑρπετοῦ ὄρνεον γένεται, xol χυοφορεῖ δὲ καὶ ἀπτο- 

94 τέχτει σχώληκα μιχρὸν τὴν μυῖαν ὕστερον. σύντροφος δὲ 
ἀνθρώποις ὑτιάρχουσα καὶ ὁμοδίαιτος xol ὁμοτράπεζος 
ἁπεάντων γεύεται σιλὴν ἐλαίου" ϑάνατος γὰρ αὐτῇ τοῦτο 
πιεῖν. [καὶ μέντοι ὠχύμορος οὐσαὶ --- πάνυ γὰρ ἐς στενὸν 
ὃ βίος αὐτῆς συμμεμέτρηται --- τῷ φωτὶ χαίρει μάλιστα 
κὰν τούτῳ πολιτεύεται" νυχτὸς δὲ εἰρήνην ἄγει καὶ οὔτε 
πέτεται οὔτε ἄδει, ἀλλ᾽ ὑττέπτηχε καὶ ἀτρεμεῖ. ὅ. σύνεσιν ὕ 

δὲ οὐ μιχρὰν αὐτῆς εἰπεῖν ἔχω, ὅττόταν τὸν ἐπίβουλον καὶ 
πολέμιον αὐτῇ τὸν ἀράχνην διαδιδράσχῃ" λοχῶντά τε γὰρ 
ἐπιτηρεῖ xal ἀντίον αὐτῷ δρᾷ ἐχκλίνουσα τὴν ὁρμήν, ὡς 
μὴ ἁλίσκοιτο σαγηνευϑεῖσα χαὶ περιπεσοῦσα ταῖς τοῦ 
ϑηρίου πλεκτάναις. τὴν μὲν γὰρ ἀνδρείαν καὶ τὴν ἀλκὴν 
αὐτῆς οὐχ ἡμᾶς χρὴ λέγειν, ἀλλ᾽ ὃ μεγαλοφωνότατος τῶν 
ποιητῶν Ὅμηρος τὸν ἄριστον τῶν ἡρώων ἐπαινέσαι ζητῶν 

9500 λέοντι ἢ παρδάλει ἢ Wi τὴν ἀλκὴν αὐτοῦ εἰχάζει, ἀλλὰ 
τῷ ϑάρσει τῆς μυίας χαὶ τῷ ἀτρέστῳ καὶ λισπεαρεῖ τῆς 

ἐπιχειρήσεως" [οὐδὲ γὰρ ϑράσος ἀλλὰ ϑάρσος φησὶν αὑτῇ 
πτρορεῖναι.} xai γὰρ εἰργομένη, φησίν, ὅμως οὐκ ἀφίστα- 

ται, ἀλλ᾽ ἐφίεται τοῦ δήγματος. οὕτω δὲ ττάνυ ἐτεαινεῖ καὶ 
ἀσττάζεται τὴν μυῖαν, ὥστε οὐχ ἅπαξ οὐδ᾽ ἐν ὀλίγοις 
μέμνηται αὐτῆς, ἀλλὰ πολλάκις" οὕτω κοσμεῖ τὰ ἔπη μνη- 
μονευομένη. ἄρτι μὲν τὴν ἀγελαίαν πτῆσιν αὐτῆς ἐπὶ τὸ 
γάλα διέρχεται, ἄρτι δὲ τὴν ᾿ϑηνᾶν, ὅὁττότε τοῦ MevéAco 
τὸ βέλος ἀποχρούεται, ὡς μὴ ἐπὶ τὰ καιριώτατα ἐμπέσοι, 
εἰκάζων μητρὶ κηδομένῃ κοιμωμένου αὐτῇ τοῦ βρέφους, 
τὴν μυῖαν αὖϑις ἐπεισάγει τῷ παραδείγματι. καὶ μὴν καὶ 
ἐπειϑέτῳ καλλίστῳ αὐτὰς ἐχόσμησεν ,,ἀδινὰς““ προσειπὼν 
xal τὴν ἀγέλην αὐτῶν͵, ἔϑνη“ χαλῶν. 6. οὕτω δὲ ἰσχυρά 6 
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ἐστιν, ὥσϑ᾽ ὅπόταν τι δάκνῃ, τιτρώσχει οὐκ ἀνϑρώτπτου 96 
δέρμα μόνον, ἀλλὰ καὶ βοὸς καὶ ἵππου, xol ἐλέφαντα 
λυπεῖ ἐς τὰς ῥυτίδας αὐτοῦ τταρεσδυομένη καὶ τῇ αὑτῆς 
προνομαίᾳ κατὰ λόγον τοῦ μεγέϑους ἀμύσσουσα. μέξεως 
δὲ καὶ ἀφροδισίων καὶ γάμων τεολλὴ αὑταῖς ἡ ἐλευϑερέα, 
xol ὃ ἄρρην οὐ xarà τοὺς ἀλεχτρυόνας ἐπιβὰς εὐθὺς 
ἀπεπήδησεν, ἀλλ᾽ ἐποχεῖται τῇ ϑηλείᾳ ἐπὶ τειολύ, κἀκείνη 
φέρει τὸν νυμφίον, καὶ συμπέτονται τὴν ἐναέριον ἐχείνην 
μῖξιν τῇ πτήσει μὴ διαφϑείρουσαι. ἀτιοτμηϑεῖσα δὲ τὴν 
xepaÀnv μυῖα ἐπὶ πολὺ ζῇ τῷ ἄλλῳ σώματι καὶ ἔμτενους 

| ἐστίν. Ἴ. ὃ δὲ μέγιστον ἐν τῇ φύσει αὐτῶν ὑπάρχει, τοῦτο 
δὴ βούλομαι εἰπεῖν. xaí μοι δοκεῖ ὃ Πλάτων μόνον αὐτὸ 
παριδεῖν ἐν τῷ περὶ ψυχῆς καὶ ἀϑανασίας λόγῳ. ἀττοϑα- 
γοῦσα γὰρ μυῖα τέφρας ἐσπειχυϑείσης ἀνίσταται xal za- 
λιγγενεσία τις αὑτῇ καὶ βίος ἄλλος ἐξ ὑπαρχῆς γίγεται, 
ὡς ἀκριβῶς γεεττεῖσϑαι πάντας, ὅτι χἀχείνων ἀϑαάνατός 

ἐστιν ἡ ψυχή, εἴ ye καὶ ἀττελϑοῦσα ἐπανέρχεται πάλιν καὶ 
γνωρίζει καὶ ἐπτανίστησι τὸ σῶμα καὶ πέτεσϑαι τὴν μυῖαν 
ποιεῖ, καὶ ἐπταληϑεύει τὸν τεερὶ Ἑρμοτίμου τοῦ Κλαζομε- 
γίου μῦϑον, ὅτι πολλάκις ἀφιεῖσα αὐτὸν v) ψυχὴ ἀπεδήμει 
xa ἑαυτήν, εἶτα ἐπανελθοῦσα ἐπελήρου αὖϑις τὸ σῶμα 

8 καὶ ἀνίστα τὸν Eguoviuov. 8. ἀργὸς δὲ αὐτὴ xai ἄνετος 
οὖσα τὰ ὑπὸ τῶν ἄλλων πονούμενα καρποῦται καὶ πλήρης 91 
αὐτῇ πανταχοῦ τράτεεζα" καὶ γὰρ αἶγες αὐτῇ ἀμέλγονται, 
xoi ἡ μέλιττα οὐχ ἥκιστα μυίαις [καὶ ἀνϑρώττοις] ἐργάζεται, . 
xai [οἷ] ὀψοττοιοὶ ταύτῃ τὰ ὄψα ἡδύνουσι καὶ βασιλέων 
αὐτῶν τιρογεύεται καὶ ταῖς τραπέζαις ἐμπεριπατοῦσα συ- 

9 γνεστιᾶται αὐτοῖς xal συνατιολαύει τιάντων. 9. νεοττιὰν δὲ 

ἢ καλιὰν οὐχ ἑνὶ τότεῳ κατεστήσατο, ἀλλὰ τελάνητα τὴν 
πτῆσιν κατὰ τοὺς Σκύϑας ἐττανῃρημένη, ὅπου ἂν τύχῃ ὑττὸ 
τῆς νυχτὸς καταληφϑεῖσα, ἐχεῖ καὶ ἑστίαν xal εὐνὴν τεοιεῖ- 
ται. ὑπτὸ σκότῳ μέντοι, ὡς ἔφην, οὐδὲν ἐργάζεται οὐδὲ 
ἀξιοῖ λανθάνειν τι πράττουσα, οὐδὲ ἡγεῖταί τι αἰσχρὸν 

10 ποιεῖν, ὃ ἐν φωτὶ δρώμενον αἰσχύνει αὐτήν. 10. φησὶ δὲ 
ὁ μῦϑος xal ἄνϑρωτιόν τινα Ἰυϊαν τὸ ἀρχαῖον γενέσϑαι 
πάνυ καλήν, λάλον μέντοι γε xol στωμύλην καὶ Qv, 
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xal ἀντερασϑῆναί ys τῇ Σελήνῃ κατὰ τὸ αὐτὸ ἀμφοτέρας 
τοῦ Ἐνδυμίωνος. εἶτ᾽ ἐπειδὴ κοιμώμενον τὸ μειράκιον 
συνεχῶς ἐπήγειρεν ἐρεσχηλοῦσα xal q0ovca xai κωμάζουσα 
iv! αὐτόν, τὸν μὲν ἀγαναχτῆσαι, τὴν δὲ Σελήνην ὀργι- 
σϑεῖσαν ἐς τοῦτο τὴν ϊυϊαν μεταβαλεῖν" καὶ διὰ τοῖτο 

98 πᾶσι νῦν τοῖς κοιμωμένοις αὐτὴν τοῦ ὕπνου φϑονεῖν με- 
μνημένην ἔτι τοῦ Ἐνδυμίωνος, καὶ μάλιστα τοῖς νέοις xal 
ἁτταλοῖς᾽" καὶ τὸ δῆγμα δὲ αὐτὸ καὶ v) τοῦ αἵματος ἔτει- 
ϑυμία οὐκ ἀγριότητος, ἀλλ᾽ ἔρωτός ἐστι σημεῖον καὶ qu- 
λανϑρωτπτίας" ὡς γὰρ δυνατὸν ἀπτολαύει xal τοῦ χάλλους 
v, ἀπανϑίζεται. 11. ἐγένετο κατὰ τοὺς παλαιοὺς καὶ γυνή 
τις ὁμώνυμος αὐτῇ, ποιήτρια, πτάνυ καλὴ καὶ σοφή, xal 
ἄλλη ἑταίρα τῶν ᾿Αττικῶν ἐπιφανής, περὶ ἧς καὶ ὃ χωμικὸς 
ποιητὴς ἔφη, 

ἡ Mviea δ᾽ ἔδακνεν αὐτὸν ἄχρι τῆς καρδίας" 
οἵτως οὐδ᾽ ἣ κωμικὴ χάρις ἀπηξίωσεν οὐδὲ ἀτιέκλεισε τῆς 
σχηνῆς τὸ τῆς μυίας ὄνομα, οὐδ᾽ οἱ γονεῖς ἡδοῦντο τὰς 
ϑυγατέρας οὕτω καλοῦντες. ἢ μὲν γὰρ τραγῳδία xal σὺν 
μεγάλῳ ἐπαίνῳ μέμνηται τῆς μυίας, ὡς ἐν τούτοις, 

δεινόν γε τὴν μὲν μυῖαν ἀλχίμῳ σϑένει 
γηδᾶν iv ἀνδρῶν σώμαϑ᾽, ὡς ττλησϑῇ φόνου, 
ἄνδρας δ᾽ ὁπλίτας πολέμιον ταρβεῖν δόρυ. 

πολλὰ ἂν εἶχον εἰπεῖν καὶ στερὶ Mvíac τῆς Πυϑαγορικῆς, 
εἰ μὴ γνώριμος ἣν ἅττασιν ἢ κατ᾽ αὐτὴν ἱστορία. 12. γίς- 
γονται δὲ χαὶ μέγισταί τινες μυῖαι, ἃς στρατιώτιδας οἱ 

χεολλοὶ καλοῦσιν, οἱ δὲ κύνας, τραχύταται τὸν βόμβον καὶ 
τὴν πτῆσιν ὠχύταται, αἵ γε καὶ μαχροβιώταταί εἶσι xal 
τοῦ χειμῶνος ὅλου ἄσιτοι διαχαρτεροῦσιν ὑπεπτηχυῖαι 

99 τοῖς ὀρόφοις μάλιστα, ἐφ᾽ ὧν κἀκεῖνο ϑαυμαζειν ἄξιον, 
ὅτι ἀμφότερα, καὶ τὰ ϑηλειῶν καὶ τὰ ἀρρένων, δρῶσι 
βαίνοντες ἐν τῷ μέρει xarà τὸν Ἑρμοῦ xal ᾿Αφροδίτης 
παῖδα τὸν μιχτὸν τὴν φύσιν καὶ διττὸν τὸ χάλλος.] πολλὰ 
δ᾽ ἔτι ἔχων εἰχιεῖν χαταπαύσω τὸν λόγον, μὴ xoi δόξω 
κατὰ τὴν παροιμίαν ἐλέφαντα ix μυέας πτοιεῖν. 
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ΠΡΟΣ TON AHATAEYTON ΚΑΙ IIOAAA 
BIBAIA 9NOYMENON. 

1 1. Kal μὴν ἐναντίον ἐστὶν οὗ ἐθέλεις ὃ νῦν ποιεῖς" 
οἴει μὲν γὰρ ἐν παιδείᾳ καὶ αὑτὸς εἶναί τις δόξειν σπουδῇ 

συνωνούμενος τὰ κάλλιστα τῶν βιβλίων" τὸ δέ σοι περὶ 
τὰ κάτω χωρεῖ xol ἔλεγχος γίνεται τῆς ἀπαιδευσίας πως 
τοῦτο" μάλιστα δὲ οὐδὲ τὰ κάλλιστα ὠνῇ, ἀλλὰ πιστεύεις 
τοῖς ὡς ἔτυχεν ἐπαινοῦσι καὶ ἕρμαιον εἶ τῶν τοιαῦτα ἐπι- 
ψευδομένων τοῖς βιβλίοις καὶ ϑησαυρὸς ἕτοιμος τοῖς χα- 
πήλοις αὐτῶν. ἢ πόϑεν γάρ σοι διαγνῶναι δυνατόν, τίνα 
μὲν παλαιὰ καὶ πολλοῦ ἄξια, τίνα δὲ φαῦλα καὶ ἄλλως 

σατερά, εἶ μὴ τῷ διαβεβρῶσϑαι καὶ καταχεχόφϑαι αὐτὰ 
τεχμαίρει καὶ συμβούλους τοὺς σέας ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν 
παραλαμβάνεις; ἐπεὶ τοῦ ἀχριβοῦς ἢ τοῦ ἀσφαλοῦς ἐν τῶ 
αὐτοῖς τίς ἢ τεοία διάγνωσις; 2. ἵνα δέ σοι δῶ αὐτὰ ἐχεῖνα 
χεχριχέναι, ὅσα ὃ Καλλῖνος [ἐς κάλλος] ἢ ὃ ἀοίδιμος ᾽4:τ- 
τιχὸς σὺν ἐπιμελείᾳ τῇ πάσῃ γράψαιεν ἄν, σοὶ τί ὄφελος, ὦ 
ϑαυμάσιε, τοῦ χτήματος οὔτε εἰδότι τὸ κάλλος αὐτῶν 
οὔτε χρησομένῳ ποτὲ οὐδὲν μᾶλλον ἢ τυφλὸς ἄν τις ἀπο- 
λαύσειε κάλλους παιδιχῶν; σὺ δὲ ἀνεῳγμένοις μὲν τοῖς 
ὀφϑαλμοῖς ὁρᾷς τὰ βιβλία, καὶ νὴ Z(a καταχόρως, καὶ ἀνα- 
γινώσχεις ἔνια πάνυ ἐπιτρέχων φϑάνοντος τοῦ ὀφϑαλμοῦ 
τὸ στόμα᾽ οὐδέπω δὲ τοῦτό μοι ἱκανόν, ἣν μὴ εἰδῇς τὴν 
ἀρετὴν καὶ καχέαν ἑκάστου τῶν ἐγγεγραμμένων καὶ συνίῃς 
ὅστις μὲν ὃ νοῦς σύμπασι, τίς δὲ ἡ τάξις τῶν ὀνομάτων 10] 
ὅσα τε πρὸς τὸν ὀρϑὸν xavóva τῷ συγγραφεῖ ἀπηκρίβωται 

8 xal ὅσα κίβδηλα καὶ νόϑα καὶ π᾿ταραχεκομμένα. 93. τί οὖν; 
φὴς καὶ ταῦτα μὴ μαϑὼν ἡμῖν εἰδέναι; πόϑεν, εἰ μή ποτε 
παρὰ τῶν ἸΠουσῶν χλῶνα δάφνης καϑάπερ ὃ ποιμὴν 
ἐχεῖνος λαβών; Ἑλικῶνα μὲν γάρ, ἵνα διατρίβειν αἱ ϑεαὶ 
λέγονται, οὐδὲ ἀκήκοας οἶμαί stove οὐδὲ τοιαύτας διατριβὰς 
ἡμῖν ἐν παισὶν ἐποιοῦ" σοὶ καὶ μεμνῆσϑαι ἸΠουσῶν avó- 
σιον. ἐχεῖναι γὰρ ποιμένι μὲν οὐκ [av] ὥχνησαν φανῆναι 
σχληρῷ ἀνδρὶ xal δασεῖ καὶ πολὺν τὸν ἥλιον ἐτεὶ τῷ σώματι 

τῷ 
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ἐμφαίνοντι , οἵῳ δὲ σοὶ --- καί μοι πρὸς τῆς ᾿Αναΐτιδος 
ἄφες ἐν τῷ παρόντι τὸ μὴ σύμπαντα σαφῶς eizteiv — οὐδὲ 
ἐγγὺς γενέσϑαι ποτ ἂν εὖ οἶδ᾽ ὅτι χατηξίωσαν, ἀλλ᾽ 
ἀντὶ τῆς δάφνης μυρίκῃ ἂν ἢ καὶ μαλάχῃ μαστιγοῦσαι 
ἀπήλασαν ἂν τὸν τοιοῦτον, ὡς μὴ μιᾶναι μήτε τὸν Ὅλ- 

102 μειὸν μήτε τὴν τοῦ Ἵππου κρήνην, ἅπερ ἢ ποιμνίοις 
διψῶσιν ἢ ποιμένων στόμασι καϑαροῖς πότιμα. καίτοι 
οὐδέ, εἰ πάνυ ἀναίσχυντος εἶ καὶ ἀνδρεῖος τὰ τοιαῦτα, 
τολμήσειας à ἂν ποτε εἰτιεῖν ὡς ἐπαιδεύϑης ἢ ἐμέλησέ σοι 
γεώττοτε τῆς ἐν χρῷ πρὸς. τὰ βιβλία συνουσίας ἢ ὡς διδά- 
σχαλός σοι ὃ δεῖνα ἢ τῷ δεῖνι Bvvegoírac. 4. ἀλλ᾽ ἕνὶ 4 
τούτῳ μόνῳ πάντα ἐχεῖνα ἀναδραμεῖσϑαι νῦν ἐλτείζεις τῷ 
χτᾶσϑαι πολλὰ βιβλία. κατὰ δὴ ταῦτα ἔχε ξυλλαβὼν 
ἐχεῖνα τὰ τοῦ 4ημοσϑένους, ὅσα τῇ χειρὶ τῇ αὑτοῦ ὁ 
δήτωρ ἔγραψε, καὶ τὰ τοῦ Θουκυδίδου, ὅσα παρὰ τοῦ 
Δημοσθένους xol αὐτὰ ὀχτάχις μεταγεγραμμένα εὑρέϑη 
καὶ Νηλέως ἅπαντα ἐκεῖνα, ὅσα ὃ Σύλλας ᾿41ϑήνηϑεν εἰς 
᾿Ιταλίαν ἐξέπεμψε, ví ἂν πλέον ἐκ τούτου ἐς παιδείαν 
χτήσαιο, χἂν ὑποβαλλόμενος αὐτὰ ἐχεικαϑεύδης ἢ ξυγχολ- 
λήσας xol περιβαλόμενος ττερινοστῇς; τείϑηκος γὰρ ὃ πί- 
ϑηχος, ἡ τταροιμία φησί, κἂν yovoa ἔχῃ σάμβαλα. καὶ 
σὺ τοίνυν βιβλίον μὲν ἔχεις ἐν τῇ χειρὶ καὶ ἀναγινώσχεις 
ἀεί, τῶν δὲ ἀναγινωσχομένων οἶσϑα οὐδέν, ἀλλ᾽ ὄνος 
λύρας ἀχούεις κινῶν τὰ ὦτα. ὡς εἴ γε τὸ κεχτῆσϑαι τὰ 

βιβλία xal πεπαιδευμένον ἀπέφαινε τὸν ἔχοντα, χολλοῦ 
108 ἂν ὡς ἀληϑῶς τὸ κτῆμα ἦν ἄξιον χαὶ μόνων ὑμῶν τῶν 

πλουσίων, εἰ ὥσπερ ἐξ ἀγορᾶς ἦν πρίασϑαι τοὺς πένητας 
ἡμᾶς ὑπερβάλλοντας. τίς δὲ τοῖς ἐμττόροις καὶ τοῖς βι- 

βλιοκαττήλοις ἤρισεν ἂν περὶ παιδείας τοσαῦτα βιβλία 
ἔχουσι καὶ τεωλοῦσιν; ἀλλ᾽ εἴ γε διελέγχειν ἐϑέλεις, ὄψει 
μηδ᾽ ἐκείνους πολύ σου τὰ ἐς παιδείαν ἀμείνους, ἀλλὰ 
βαρβάρους μὲν τὴν φωνὴν ὥσττερ σύ, ἀξυνέτους δὲ τῇ 
γνώσει, οἵους εἰχὸς εἶναι τοὺς μηδὲν τῶν καλῶν καὶ αἷ- 

σχρῶν καϑεωραχότας. καίτοι σὺ μὲν δύο ἢ τρία παρ᾽ 
αὐτῶν ἐχείνων πριάμενος ἔχεις, οἱ δὲ νύχτωρ καὶ ue9* 
ἡμέραν διὰ χειρὸς ἔχουσιν αὐτά. ὅ. τίνος οὖν ἀγαϑοῦ 5 
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ὠνῇ ταῦτα, εἰ μὴ καὶ τὰς ἀποϑήχας αὐτὰς τῶν βιβλίων 
ἡγῇ πεπαιδεῦσϑαι τοσαῦτα περιεχούσας παλαιῶν ἀνδρῶν 
ξυγγράμματα; καί μοι, εἰ δοκεῖ, ἀπόχριναι᾽ μᾶλλον δέ, 
ἐπεὶ τοῦτό σοι ἀδύνατον, ἐπίνευσον γοῦν ἢ ἀνάνευσον 
πρὸς τὰ ἐρωτώμενα. εἴ τις αὐλεῖν μὴ ἐπιστάμενος χτή- 

σαιτο τοὺς Τιμοϑέου αὐλοὺς ἢ τοὺς Ἰσμηνίου, otg ἑπτὰ 
ταλάντων ὃ Ἰσμηνίας iv Κορίνϑῳ ἐπρίατο, ag ἂν διὰ 
τοῦτο καὶ αὐλεῖν δύναιτο; ἢ οὐδὲν ὄφελος αὐτῷ τοῦ κτή- 
ματος οὐχ ἐπισταμένῳ χρήσασϑαι κατὰ τὴν τέχνην; εὖ γε 104 
ἀνένευσας" οὐδὲ γὰρ τοὺς Magovov ἢ Ὀλύμττου χτησάμε- 
γος αὐλήσειεν ἂν μὴ μαϑών. τί δ᾽, εἴ τις τοῦ Ἡραχλέους 
τὰ τόξα χτήσαιτο μὴ Φιλοχτήτης Ov, ὡς δύνασϑαι ἐντεί- 
γασϑαί τε αὐτὰ xai ἐπίσχοπα τοξεῦσαι, τί σοι xal οὗτος 

Qoxei; aQ' ἂν ἐπιδείξασϑαί τι ἔργον τοξότου ἄξιον; ἀνέ- 
γευσας xol τοῦτο. xarà ταὐτὰ δὴ xal ὃ κυβερνᾶν ovx 
εἰδὼς καὶ ἱτετεεύεδιν μὴ μεμελετηχὼς el ὃ μὲν ναῦν σπταρα- 
λάβοι τοῖς πᾶσι xol ἐς καλλος καὶ εἰς ἀσφάλειαν καλλι- 

στα ἐξειργασμένην, ὃ δὲ ἵσσπτον χτήσαιτο ἸΠῆδον ἢ κεν- 
ταυρίδην ἢ χοτυτταφόρον, ἐλέγχοιτο ἂν, οἶμαι, ἑκάτερος 
οὐχ εἰδὼς εἰς 0 τι χρήσαιτο [ἑκατέρῳ], ἐτεινεύεις xol τοῦτο; 
πείϑου δὴ χαὶ τοῦτό μοι ἐπίνευσον, εἴ τις ὥσπερ σὺ 
ἀπαίδευτος ὧν ὠνοῖτο πολλὰ βιβλία, οὐ σκώμματα οὗτος 
εἰς ἀπαιδευσίαν xa9' ἑαυτοῦ ἐχφέρει; τί Oxveig καὶ τοῦτο 
ἐπινεύειν; ἔλεγχος γάρ, οἶμαι, σαφὴς οὗτος καὶ τῶν δρών-- 105 
των ἕχαστος εὐϑὺς τὸ ττροχειρότατον ἐχεῖνο ἐπιφϑέγγεται, 

τί κυνὶ xal βαλανείῳ; 6. καὶ ἐγένετό τις οὐ πρὸ ττολλοῦ 
iv ᾿Ασίᾳ πλούσιος ἀνὴρ ix συμφορᾶς ἀποτμηϑεὶς τοὺς 
πόδας ἀμφοτέρους ὑττὸ χρύους, οἶμαι, ἀποσαπέντας, ἐπειδὴ 
ποτε διὰ χιόνος δδοιπτορῆσαι ξυνέβη αὐτῷ οὗτος τοίνυν 
τοῦτο μὲν ἐλεεινὸν ἐπετόνϑει xal ϑεραπεεύων τὴν δυστυ- 
χίαν ξυλίνους πόδας πεποίητο, καὶ τούτους ὑποδούμενος 

ἐβάδιζεν ἐπιστηριζόμενος ἅμα τοῖς οἰχέταις᾽ ἐχεῖνο δὲ 
γελοῖον ἐττοίει, κρητεῖδας γὰρ καλλίστας ἐωνεῖτο νεοτμήτους 
ἀεί, καὶ τὴν τελείστην πραγματείαν περὶ ταύτας εἶχεν, ὡς 
καλλίστοις ὑποδήμασι κεκοσμημένα εἴη αὐτῷ τὰ ξύλα, 
[oi πόδες δή. οὐ ταὐτὰ οὖν καὶ σὺ ποιεῖς χωλὴν μὲν 
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ἔχων xol συκίνην τὴν γνώμην, ovovuevoc δὲ χρυσοῦς ἐμ- 
βάτας, οἷς μόλις ἂν τις xal ἀρτίπους ἐμπτεριττατήσειεν; 

106 7. ἐπεὶ δὲ ἐν τοῖς ἄλλοις καὶ τὸν Ὅμηρον ixgíc πτολλάχις, 
ἀναγνώτω σοί τις αὐτοῦ λαβὼν τὴν δευτέραν τῆς Ἰλιάδος 
δαψῳδίαν, ἧς τὰ μὲν ἄλλα μὴ ἐξετάζειν" οὐδὲν γὰρ αὐτῶν. 
χερὸς σέ" πεποίηται δέ τις αὐτῷ δημηγορῶν zayyéAotoc 
ἄνθρωπος, διάστροφος τὸ σῶμα καὶ λελωβημένος. ἐκεῖνος 
τοίνυν ὃ Θερσίτης ὃ τοιοῦτος εἰ λάβοι τὴν ᾿Αχιλλέως 
σεανοτύλίαν, οἴει ὅτε αὐτίκα διὰ τοῦτο καὶ καλὸς ἅμα καὶ 
ἰσχυρὸς ἂν γένοιτο, καὶ ὑπερπηδύήσειε μὲν τὸν ποταμόν, 
ἐσειϑολώσειε δὲ αὐτὸ τὸ δεῖϑρον τῷ φόνῳ τῶν Φρυγῶν, 
ἀποχτείνειδ δὲ τὸν Ἕχτορα xol πρὸ αὐτοῦ τὸν «υχάονα 
καὶ τὸν ᾿ΑἸστεροπταῖον μηδὲ φέρειν ἐπὶ τῶν ὥμων τὴν 
μελίαν δυνάμενος; οὐκ ἂν εἴποις" ἀλλὰ xal γέλωτα ἂν 
ὀφλισκάνοι χωλεύων ὑπὸ τῇ ἀσπίδι καὶ ini στόμα κατα- 
χείπτων ὑπὸ τοῦ βάρους xal ὑπὸ τῷ κράνει, ὅπότε ἀνα- 
γνεύσειε, δειχνὺς τοὺς π᾿ταραβλῶτπεας ἐκείνους αὑτοῦ ὀφϑαλ- 
μοὺς χαὶ τὸν ϑώραχα ἐπαίρων τῷ τοῦ μεταφρένου 
χυρτώματι καὶ τὰς χνημῖδας ἐπισυρόμενος καὶ ὅλως ai- 
σχύνων ἀμφοτέρους καὶ τὸν δημιουργὸν αὑτῶν καὶ τὸν 

107 δεσπότην. τὸ αὐτὸ δὴ xol σὺ τεάσχων οὐχ δρᾷς, ὅιτόταν 
τὸ μὲν βιβλίον ἐν τῇ χειρὶ ἔχῃς τεάγκαλον, ττορφυρᾶν μὲν 
ἔχον τὴν διφϑέραν, χρυσοῦν δὲ τὸν ὀμφαλόν, ἀναγινώσχης 
δὲ αὐτὸ βαρβαρίζων xai καταισχύνων xai διαστρέφων, 
$z0 μὲν τῶν ττεπαιδευμένων χαταγελώμενος, ὑττὸ δὲ τῶν 
ξυγνόντων σοι κολάχων ἐπαινούμενος, οἱ xol αὐτοὶ πρὸς 
ἀλλήλους ἐπιστρεφόμενοι γελῶσι τὰ πολλά; 8. ϑέλω γοῦν 
σοι διηγήσασϑαί τι Πυϑοῖ γενόμενον" Ταραντῖνος Evay- 
γελος τοὔνομα τῶν οὐκ ἀφανῶν ἐν τῷ Τάραντι ἐτιεϑύμησε 
γικῆσαι Πύϑια᾽ τὰ μὲν οὖν τῆς γυμνικῆς ἀγωνίας αὐτίκα 
ἐδόχει αὐτῷ ἀδύνατον εἶναι μήτε πρὸς ἰσχὺν μήτε πρὸς 
ὠκύτητα εὖ πεφυχότι, κιϑάρᾳ δὲ καὶ φδῇ ῥᾳδίως χρα- 
τήσειν ἐπείσϑη ὑπὸ τῶν χαταράτων ἀνϑρώπων, oUg εἶχε 
περὶ αὑτόν, ἐπαινούντων xal βοώντων, ὅττότε καὶ τὸ σμι- 
χρότατον ἐκεῖνος ἀναχρούσαιτο. ἧχεν οὖν ἐς τοὺς Δελφοὺς 
τοῖς ἄλλοις λαμπρὸς xal δὴ xci ἐσθῆτα χρυσόπαστον 
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ποιησάμενος xai στέφανον δάφνης χρυσῆς κάλλιστον, ὡς 105 
ἀντὶ καρποῦ τῆς δάφνης σμαράγδους εἶναι ἰσομεγέϑεις 
τῷ xoagzqQ' τὴν μέν ye κιϑάραν αὐτήν, ὑγεερφυές τι χρῆμα 
ἐς κάλλος καὶ πολυτέλειαν, χρυσοῦ μὲν τοῦ ἀχηράτου 

πᾶσαν, σφραγῖσι δὲ καὶ λέϑοις ποικίλοις καταχεχοσμη- 
μένην, Μουσῶν μεταξὺ καὶ “Ἵπόλλωνος χαὶ Ὀρφέως ἐν- 

9 τετορευμένων, ϑαῦμα μέγα τοῖς ὁρῶσιν. 9. ἐπεὶ δ᾽ οὖν 
στοτὲ καὶ ἧκεν. ἡ τοῦ ἀγῶνος ἡμέρα, τρεῖς μὲν ἦσαν, ἔλαχε 
δὲ μέσος αὐτῶν ὃ Εὐάγγελος ἄδειν καὶ μετὰ Θέσπιν τὸν 
Θηβαῖον οὐ φαύλως ἀγωνισάμενον᾽ εἰσέρχεται ὅλος ττερι- 
λαμπόμενγος τῷ χρυσίῳ xal τοῖς σμαράγδοις καὶ βηρύλλοις 
καὶ ὑαχίένϑοις, καὶ ἡ πορφύρα δὲ ἐνέπρειτε τῆς ἐσϑῆτος, 
ἢ μεταξὺ τοῦ χρυσοῦ διεφαίνετο. τούτοις ἅπασι προεχ- 
πλήξας τὸ ϑέατρον καὶ ϑαυμαστῆς ἐλπίδος ἐμτελήσας τοὺς 
ϑεατάς, ἐπειδή ποτε καὶ ἄσαι καὶ κιϑαρίσαι πάντως ἔδει, 

ἀναχρούεται μὲν ἀνάρμοστόν τι καὶ ἀσύντακτον, ἀττορρή- 
γνυσι δὲ τρεῖς ἅμα χορδὰς σφοδρότερον τοῦ δέοντος ἐμ- 
πεσὼν τῇ κιϑάρᾳ, ἄδειν δὲ ἄρχεται ἀπόμουσόν τι καὶ 
Aezr0v, ὥστε γέλωτα μὲν παρὰ πάντων γενέσϑαι τῶν 
ϑεατῶν, τοὺς ἀϑλοϑέτας δὲ ἀγαναχτήσαντας inl τῇ τόλμῃ 
μαστιγώσαντας αὐτὸν ἐχβαλεῖν τοῦ ϑεάτρου" ὅτεπερ καὶ 
γελοιότατος ὥφϑη δακρύων ὃ χρυσοῦς Εὐαγγελος καὶ ὑπὸ 
τῶν μαστιγοφόρων συρόμενος διὰ μέσης τῆς σκηνῆς καὶ 
τὰ σχέλη καϑηματωμένος ἐκ τῶν μαστίγων καὶ συλλέγων 109 
χαμόϑεν τῆς κιϑάρας τὰς σφραγῖδας" ἐξεττετιτώκχεισαν γὰρ 

10 χἀχείνης ξυμμαστιγουμένης αὐτῷ. 10. μικρὸν δὲ ἐπισχὼν 
μετ᾽ αὐτὸν Εὔμηλός τις Ἠλεῖος εἰσέρχεται, κιϑάραν μὲν 
παλαιὰν ἔχων, ξυλίνους δὲ κόλλοττας ἐτειχειμένην, ἐσθῆτα 
δὲ μόγις σὺν τῷ στεφάνῳ δέκα δραχμῶν ἀξίαν ἀλλ᾽ οὗτός 
γε ᾷσας δεξιῶς καὶ χιϑαρίσας κατὰ τὸν νόμον τῆς τέχνης 

ἐκράτει καὶ ἀνεχηρύττετο καὶ τοῦ Εὐαγγέλου κατεγέλα 
μάτην ἐμπομπεύσαντος τῇ κιϑάρᾳ καὶ ταῖς σφραγῖσιν 
ἐχείναις, καὶ εἰτιεῖν γε λέγεται πρὸς αὐτόν" Ὦ Εὐάγγελε, 
σὺ μὲν χρυσῆν δάφνην περίχεισαι, πλουτεῖς γάρ, ἐγὼ δὲ 
ὃ πένης τὴν Δελφικήν᾽ πλὴν τοῦτο γε μόνον ὥνησο τῆς 
σχευῆς, ὅτι μηδὲ ἐλεούμενος imi τῇ ἥττῃ ἀπέρχῃ, ἀλλὰ 
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μισούμενος προσέτι διὰ τὴν ἀτεχνὸν σου ταύτην [xol ze- 
ριττὴν] τρυφήν" περὶ πόδα δή σοι xal Εὐάγγελος οὗτος, 
ztap ὅσον σοί γε οὐδ᾽ ὀλίγον μέλει τοῦ γέλωτος τῶν 
ϑεατῶν. 11. οὐκ ἄκαιρον δ᾽ ἂν γένοιτο xal “Τέσβιον M 
μῦϑόν τινα διηγήσασϑαί σοι ττάλαι γενόμενον. ὅτε τὸν 
Ὀρφέα διεσπάσαντο αἱ Θρᾷτται, φασὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ 
σὺν τῇ λύρᾳ ἐς τὸν Ἕβρον ἐμπεεσοῦσαν ἐκβληϑῆναι ἐς τὸν 
μέλανα χόλπον, καὶ ἐπιτιλεῖν y& τὴν κεφαλὴν τῇ λύρᾳ, 
τὴν μὲν ἄδουσαν ϑρῆνόν τινα ἐπὶ τῷ Ὀρφείῳ μόρῳ, τὴν 
λύραν δὲ αὐτὴν ὑπηχεῖν τῶν ἀνέμων ἐμπιπτόντων ταῖς 

110 χορδαῖς, καὶ οὕτω μετ᾿ qnc προσενεχϑῆναι τῇ «“έσβῳ, 
κἀχείνους ἀνελομένους τὴν μὲν κεφαλὴν καταϑάψαι, ἵναττερ 
γῦὺν τὸ Baxysiov αὐτοῖς ἐστι, τὴν λύραν᾽ δὲ ἀναϑεῖναι ἐς 
τὸ τοῦ ᾿Απόλλωνος ἱερὸν καὶ ini ττολύ ye σώζεσϑαι αὐτήν. 
12. χρόνῳ δὲ ὕστερον Νέανϑον τὸν τοῦ Πιτταχοῦ τοῦ 12 
τυράννου ταῦτα ὑπὲρ τῆς λύρας τευνϑανόμεγνον, ὡς ἐκή- 
λει μὲν xai ϑηρία καὶ φυτὰ καὶ λίϑους, ἐμελῴδει δὲ καὶ 
μετὰ τὴν Ὀρφέως συμφορὰν μηδενὸς ἁπτομένου, σιρὸς 
ἔρωτα τοῦ κτήματος ἐμπιεσεῖν καὶ διαφϑείραντα τὸν ἱερέα 
μεγάλοις χρήμασι ττεῖσαι ὑπττοϑέντα ἑτέραν ὁμοίαν λύραν 

δοῦναι αὐτῷ τὴν τοῦ Ὀρφέως" λαβόντα δὲ μεϑ᾽ ἡμέραν 
μὲν ἐν τῇ πόλει χρῆσϑαι οὐκ ἀσφαλὲς οἴεσϑαι εἶναι, 
»ύχτωρ δὲ ὑπτὸ χόλπου ἔχοντα μόνον προελϑεῖν ἐς τὸ 
προάστειον καὶ προχειρισάμενον χρούειν καὶ συνταράττειν 
τὰς χορδὰς ἄτεχνον xai ἄμουσον »εαγίσχον, ἐλπίξοντα 
μέλη τινὰ ϑεσπέσια ὑπηχήσειν τὴν λύραν, ὑφ᾽ ὧν πάντας 
καταϑέλξειν καὶ κηλήσειν καὶ μαχάριον ἔσεσϑαι κληρονο- 

111 μήσαντα τῆς Ὀρφέως μουσικῆς" ἄχρι δὴ ξυνελϑόντας τοὺς 
κύνας πρὸς τὸν ἦχον — πολλοὶ δὲ ἦσαν αὐτόϑι --- δια- 
σπάσασϑαι αὐτόν, ὡς τοῦτο γοῦν ὅμοιον τῷ Ὀρφεῖ χπαϑεῖν 
καὶ μόνους ip ἑαυτὸν ξυγκαλέσαι τοὺς κύνας" ὅτεπτερ καὶ 

σαφέστατα ὥφϑη ὡς οὐχ ἡ λύρα ἡ ϑέλγουσα ἡν, ἀλλὰ 1 
τέχνη καὶ 1 φδή, ἃ μόνα ἐξαίρετα τῷ Ὀρφεῖ παρὰ τῆς 
μητρὸς ὑπτῆρχεν. ἡ λύρα δὲ ἄλλως κτῆμα ἦν οὐδὲν ἄμεινον 
τῶν ἄλλων βαρβίτων. 13. καὶ τέ σοι τὸν Ὀρφέα ἢ τὸν 18 
Νέανϑον λέγω, ὅπου xal xa9' ἡμᾶς αὐτοὺς ἐγένετό τις 
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xal ἔτι ἐστίν, οἶμαι, ὃς τὸν ᾿ Ἐπικτήτου λύχνον τοῦ Στωΐϊ- 
χοῦ χεραμεοῦν ὄντα τρισχιλίων δραχμῶν ἐπρίατο; ἤλτειζε 
γὰρ οἶμαι κἀχεῖνος, εἰ τῶν νυχτῶν bm ἐχείνῳ τῷ λύχνῳ 
ἀναγινώσχοι, αὐτίκα μάλα καὶ τὴν Ἐπειχτήτου σοφίαν ὄναρ 
ἐγχειχτήσεσϑαι xoci ὅμοιος ἔσεσϑαι τῷ ϑαυμαστῷ ἐκχείνῳ 

14 γέροντι. 14. χϑὲς δὲ xal τερῴην ἄλλος τις τὴν Πρωτέως 
τοῦ Κυνικοῦ βαχτηρίαν, ἣν καταϑέμενος ἥλατο ἐς τὸ ποῦρ, 
ταλάντου χἀχεῖνος ἐτερίατο, καὶ ἔχει μὲν τὸ κειμήλιον τοῦτο 
καὶ δείχνυσιν ὡς Τεγεᾶται τοῦ Καλυδωνίου ὑὸς τὸ δέρμα καὶ 
Θηβαῖοι τὰ ὀστὰ τοῦ Γηρυόνου καὶ Meugirat τῆς Ἴσιδος 112 
τοὺς τιλοχάμους" ἄλλος δὲ ὃ τοῦ ϑαυμαστοῦ κτήματος 
δεσττότης [καὶ] αὐτὸν σὲ τῇ ἀπαιδευσίᾳ καὶ βδελυρέᾳ ὑπε- 
ρηχόντισεν. (δρᾷς ὅτεως καχοδαιμόνως διάχειται βακτηρίας 

15 ἐς τὴν κεφαλὴν ὡς ἀληϑῶς δεόμενος!) 15. λέγεται γὰρ καὶ 
Διονύσιον τραγῳδίαν τοιεῖν φαύλως πάνυ xal γελοίως, 
ὥστε τὸν Φιλόξενον τιολλάχις δι᾽ αὐτὴν ἐς τὰς λατομίας 
ἐμπεσεῖν οὐ δυνάμενον κατέχειν τὸν γέλωτα. οὗτος τοίνυν 
ztvOouevog ὡς ἐγγελᾶται, τὸ «Αἰσχύλου πυξίον, εἰς ὃ ἐχεῖ- 
γος ἔγραφε, σὺν πολλῇ σπουδῇ χτησάμενος xal αὐτὸς 
ᾧετο ἔνϑεος ἔσεσϑαι καὶ κάτοχος ix τοῦ πυξίου, aAA 
ὅμως ἐν αὐτῷ ἐκείνῳ μαχρῷ γελοιότερα ἔγραφεν, οἷον 
κἀχεῖνο τό" 

ΖΦωρίδιον ἧκεν ἡ Διονυσίου γυνή. 
xal πεάλιν" | 

οἴμοι, yvvaixa χρησίμην ἀπώλεσα. 
xal τοῦτο γὰρ ἐκ τοῦ πυξίου, καὶ τό" 113 

αὑτοῖς yàg ἐμπαίζουσιν οἱ μωροὶ βροτῶν. 
τοῦτο μέν ye πρὸς σὲ μάλα εὐστόχως ἂν εἰρημένον εἴη 
τῷ Διονυσίῳ, καὶ δι’ αὐτὸ χρυσῶσαι αὐτοῦ ἔδει ἐκχεῖνο 

16 τὸ πυξίον. 16. τένα γὰρ ἐλπίδα καὶ αὐτὸς ἔχων ἐς τὰ βι- 

βλία χαὶ ἀνατυλίττεις ἀξὶ καὶ διαχολλᾷς καὶ περικόπτεις 
χαὶ ἀλείφεις τῷ κρόχῳ καὶ τῇ κέδρῳ καὶ διφϑέρας περι- 
βάλλεις χαὶ ὀμφαλοὺς ἐνγτίϑης, ὡς δὴ τί ἀπολαύσων av- 
τῶν; πάνυ γοῦν ἤδη βελτίων γεγένησαι διὰ τὴν ὠγήν, 
ὃς τοιαῦτα μὲν φϑέγγῃ . . μᾶλλον δὲ καὶ τῶν ἰχϑύων 
ἀφωνότερος εἷ. (oig δὲ ὡς οὐδ᾽ εἰτιεῖν καλόν, μῖσος δὲ 
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ἄγριον, φασί, παρὰ πάντων ἔχεις ἐπὶ τῇ βδελυρίᾳ, ὡς εἰ 
τοιούτους ἀττειργάζετο τὰ βιβλία, φυγῇ φευκτέον ἂν ἦν 

114 ὅτι πορρωτάτω ἀπ᾽ αὐτῶν. 11. δυοῖν δὲ ὄντοιν, ἅττ᾽ ἂν 11 
παρὰ τῶν παλαιῶν τις χτήσαιτο, λέγειν τε δύνασϑαι καὶ 
πράττειν τὰ δέοντα ζήλῳ τῶν ἀρίστων καὶ φυγῇ τῶν χει- 
ρόνων, ὅταν μήτε ἐκεῖνα μήτε ταῦτα φαίνηταί τις παρ᾽ 
αὐτῶν ὠφελούμενος, τέ ἄλλο ἢ τοῖς μυσὶ διατριβὰς ὠνεῖ- 
ται καὶ ταῖς τίλφαις οἰκήσεις καὶ τπεληγὰς ὡς ἀμελοῦσι 
τοῖς οἰχέταις; 18. mg δὲ οὐ κἀκεῖνο αἰσχρόν, εἴ τις ἐν 18 
τῇ χειρὶ ἔχοντά σε βιβλίον ἰδών — ἀεὶ δέ τι πάντως ἔχεις 
— ἔροιτο, οὗτινος ἢ ῥήτορος ἢ ξυγγραφέως ἢ ποιητοῦ 
ἐστι, σὺ δὲ ἐκ τῆς ἐπιγραφῆς εἰδὼς ῥᾳδίως εἴποις τοῦτό 
γε᾽ εἶτα, ὡς φιλεῖ τὰ τοιαῦτα ἐν ξυνουσίᾳ ττροχωρεῖν ἐς 
μῆκος λόγων, ὃ μὲν ἐπαινοῖ τι ἢ αἰτιῷτο τῶν ἐγγεγραμ- 
μιένων, σὺ δὲ ἀποροίης καὶ μηδὲν ἔχοις εἰπεῖν, οὐκ εὔξῃ 
τότε χανεῖν σοι τὴν γῆν, κατὰ σεαυτοῦ ὃ Βελλεροφόντης 
σεεριφέρων τὸ βιβλίον; 19. Δημήτριος δὲ ὃ Κυνικὸς ἰδὼν 19 
ἐν Κορίνϑῳ ἀπαίδευτόν τινα βιβλίον κάλλιστον ἀναγι- 
γώσχοντα, τὰς Baxyag οἶμαι τοῦ Εὐριπίδου, κατὰ τὸν 
ἄγγελον δὲ ἦν τὸν διηγούμενον τὰ τοῦ Πενϑέως πάϑη 
xol τὸ τῆς ᾿Αγαύης ἔργον, ἁρπάσας διέσπασεν αὐτὸ εἶ- 
πών, ἄμεινόν ἔστι τῷ Πενϑεῖ ἅπαξ σπαραχϑῆναι oz 

ι16 ἐμοῦ ἢ ὑπὸ σοῦ πολλάκις. ζητῶν δὲ ἀεὶ πρὸς ἐμαυτὸν 
οὕπω καὶ τήμερον εὑρεῖν δεδύνημαι, τίνος ἕνεχα τὴν 
σπουδὴν ταύτην ἐσπούδακας περὶ τὴν ὠνὴν τῶν βιβλίων" 
ὠφελείας μὲν γὰρ ἢ χρείας τῆς ἀτε αὐτῶν οὐδ᾽ ἂν οἴη- 
ϑείη τις τῶν xay ἐπ᾽ ἐλάχιστόν σε εἰδότων, οὐ μᾶλλον ἢ 

φαλακρὸς ἄν τις πρίαιτο κτένας 1 1 XGTOTVTQOY ὃ τυφλὸς ἢ 
ὁ κωφὸς αὐλητὴν ἢ ἢ παλλακὴν ὃ εὐνοῦχος ἢ ὃ ἠπειρώτης 
κώττην ἢ ὃ κυβερνήτης ἄροτρον. ἀλλὰ μὴ ἐπίδειξιν τελού- 

του σοι τὸ πρᾶγμα ἔχει καὶ βούλει τοῦτο ἐμφῆναι ἅπασιν, 
ὅτι xal ἐς τὰ μηδέν σοι χρήσιμα ὅμως ἐκ πολλῆς τῆς 
σπτεριουσίας ἀναλίσκεις; καὶ μὴν ὅσα γε κἀμὲ Σύρον ὄντα 
εἰδέναι, el μὴ σαυτὸν φέρων ταῖς τοῦ γέροντος ἐχείνου 
διαϑήκαις παρενέγραψας, ἀπωλώλεις ἂν ὑπὸ λιμοῦ ἤδη 
xal ἀγορὰν προὐτίϑεις τῶν βιβλίων. 20. λοιπὸν ovv δὴ 90 

Lucian III. 9 
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ixceivo' πεπεισμένος ὑπὸ τῶν κολάκων ὡς οὐ μόνον καλὸς 
εἶ xal ἐράσμιος, ἀλλὰ σοφὸς καὶ ῥήτωρ xol ξυγγραφεὺς 
οἷος οὐδ᾽ ἕτερος, ὠνῇ τὰ βιβλία, ὡς ἀληϑεύοις τοὺς 
ἐπαίνους αὐτῶν. φασὶ δὲ σὲ καὶ λόγους ἐπιδείκνυσϑαι 
αὐτοῖς ἐπὶ δείπνῳ xàxelvovc χερσαίων βατράχων δίχην 
διινῶντας κεκραγέναι, χαὶ μὴ πίνειν, ἣν μὴ διαρραγῶσι 
βοῶντες. xal γὰρ οὐκ oló ὅπως ὁᾷστος εἶ τῆς δινὸς ἕλ- 

κεσϑαι, καὶ πιστεύεις αὐτοῖς ἅπαντα, ὃς ποτε κἀχεῖνο 
ἐπείσϑης, ὡς βασιλεῖ τινε ὡμοιώϑης τὴν ὄψιν καϑάπερ 116 
ὃ Davdedibrsdooc xal ψευδοφέλιτεττος ἐχεῖνος χγναφεὺς 
καὶ Ó κατὰ τοὺς προπάτορας ἡμῶν ψευδονέρων xal εἴ τις 

21 ἄλλος τῶν ὑπὸ τὸ ψεῦδο τεταγμένων. 21. xoi τί ϑαυ- 
μαστόν, εἰ τοῦτο ἔπαϑες ἀνόητος καὶ ἀπαίδευτος ἄνϑρω- 
πος καὶ προήεις ἐξυπτιάζων καὶ μιμούμενος βάδισμα καὶ 
σχῆμα καὶ βλέμμα ἐκείνου, ᾧ σεαυτὸν εἰκάζων ἔχαιρες, 
ὅπου καὶ Πύρρον φασὶ τὸν Ἠπειρώτην τὰ ἄλλα ϑαυμα- 
στὸν ἄνδρα οὕτως ὑπὸ κολάκων ἐπὶ τῷ ὁμοίῳ ποτὲ δια- 
φϑαρῆναι, ὡς πιστεύειν ὅτι ὅμοιος ἦν “Δλεξάνδρῳ ἐκείνῳ; 
καίτοι τὸ τῶν μουσικῶν τοῦτο, δὶς διὰ ττασῶν [τὸ πρᾶγμα 
ἦν]" (εἶδον γὰρ καὶ τὴν τοῦ Πύρρου εἰκόνα), καὶ ὅμως ἐπέ- 
πειστο ἐχμεμάχϑαι τοῦ ᾿Αλεξάνδρου τὴν μορφήν. ἀλλ᾽ 

Évexa μὲν δὴ τούτων ὑβρισταί μοι ἐς τὸν Πύρρον, ὅτι σὲ 
εἴχασα κατὰ τοῦτο αὐτῷ. τὸ δὲ ἀπὸ τούτου xal πάνυ σοι [1 
πρέπον ἂν εἴη" ἐπεὶ γὰρ οὕτω διέκειτο ὃ Πύρρος καὶ 
ταῦτα ὑπὲρ ἑαυτοῦ ἐπέπειστο, οὐδεὶς ὅστις οὐ ξυνετίϑετο 

καὶ ξυνέπασχεν αὐτῷ, ἄχρι δή τις ἐν “αρίσσῃ πρεσβῦτις 
ξένη αὐτῷ τἀληϑὲς εἰποῦσα ἔπαυσεν αὐτὸν τῆς κορύζης. 
ὃ μὲν γὰρ Πύρρος ἐπιδείξας αὐτῇ εἰχόνα Φιλίππου καὶ 
Περδίκκου καὶ “Ἵλεξάνδρου χαὶ Κασάνδρου καὶ ἄλλων 
βασιλέων 1 ἤρετο τίνι ὅμοιος εἴη, 7L yv πεπεισμένος ἐπὶ 
τὸν ᾿Αλέξανδρον ἥξειν αὐτήν, ἡ δὲ πολὺν χρόνον ἐπι- 

σχοῦσα, Βατραχίωνι, ἔφη, τῷ μαγείρῳ" καὶ γὰρ ἦν τις 
ἐν τῇ «“1αρίσσῃ Βατραχίων μάγειρος τῷ Πύρρῳ ὅμοιος. 

22 22. xal σὺ δὴ ᾧτινι μὲν τῶν τοῖς ὀρχησταῖς συνόντων 
κιναίδων ἔοικας οὐκ ἂν εἴποιμι, ὅτε δὲ μανίαν ἐρρωμένην 
ἔτι xal νῦν μαίνεσϑαι δοχεῖς ἅπασιν ἐπε ἐχείνῃ τῇ εἰχόνι, 
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118 πάνυ σαφῶς οἶδα. οὔκουν ϑαυμαστόν, el ἀπίϑανος οὕτως 
ζωγράφοις ὧν xal τοῖς πειταιδευμένοις ἐξομοιοῦσϑαι 

ἐθέλεις πιστεύων τοῖς τὰ τοιαῦτα σε ἐπαινοῦσε. καίτοι 

τέ ταῦτα ληρῶ; πρόδηλος γὰρ ἡ αἰτία τῆς περὶ τὰ βιβλία 
σπουδῆς, εἰ καὶ ὑπὸ νωϑείας ἐγὼ μὴ ττάλαι κατεῖδον" 
σοφὸν γάρ, ὡς γοῦν οἴει, τοῦτ᾽ ἐπινενόηχας καὶ ἐλπέδας 
οὗ μικρὰς ἔχεις περὶ τοῦ πράγματος, εἰ βασιλεὺς μαάϑοι 
ταῦτα σοφὸς ἀνὴρ καὶ παιδείαν μάλιστα τιμῶν" εἰ δὲ 
ταῦτα ὑπὲρ σοῦ ἐκεῖνος ἀχούσειεν, ὡς ὠνῇ βιβλία καὶ 
ξυνάγεις πολλά, ττάντα ἐν βραχεῖ τπταρ᾽ αὐτοῦ ἔσεσϑαί σοι 
γομέζεις. 28. ἀλλ᾽, ὦ κατάπυγον, οἴει τοσοῦτον μανδρα- 28 
γόραν καταχεχύσϑαι αὐτοῦ, ὡς ταῦτα μὲν ἀκούειν, ἐκεῖνα 
δὲ μὴ εἰδέναι, οἷος μέν σου ὃ ue9' ἡμέραν βίος, οἷοι δέ 
σοι πότοι, ὅποϊῖαι δὲ νύχτες καὶ οἵοις καὶ ἡλίκοις ξυγκα- 
ϑεύδεις; οὐκ οἶσϑα ὡς ὦτα καὶ ὀφϑαλμοὶ πολλοὶ βασι- 
λέως; τὰ δὲ σὰ οὕτω περιφανῆ ἐστιν ὡς καὶ τυφλοῖς 
εἶναι καὶ κωφοῖς γνώριμα εἰ γὰρ καὶ φϑέγξαιο μόνον, 
εἰ γὰρ καὶ λουόμενος ἀποδύσαιο, μᾶλλον δὲ μὴ ἀποδύσῃ, 
εἶ δοκεῖ, οἱ δ᾽ οἰχέται μόνον ἣν ἀποδύσωνταί σου, τί οἴει, 
μὴ αὐτίκα ἔσεσϑαι πάντα σου πρόδηλα τὰ τῆς νυχτὸς 

119 ἀπόρρητα; εἰττὲ γοῦν μοι καὶ τόδε, εἰ Βάσσος ὃ ὑμέτερος 
ἐχεῖνος σοφιστὴς ἢ Βάταλος ὃ αὐλητὴς ἢ ὃ κίναιδος Ἣμι- 
ϑέων ὃ Συβαρίτης, ὃς τοὺς ϑαυμαστοὺς ὑμῖν νόμους συ- 

ψέγραψεν, ὡς χρὴ λεαίνεσϑαι καὶ παρατίλλεσϑαι καὶ 
πάσχειν καὶ ποιεῖν ἐκεῖνα, εἶ τούτων τις νυνὶ λεοντῆν 

χπεεριβαλλόμενος καὶ ῥόπαλον ἔχων βαδίζοι, τέ οἴει φανεῖ- 
σϑαι τοῖς ὁρῶσιν; Ἡρακλέα εἶναι αὐτόν; ovx, εἴ γε μὴ 
χύτραις λημῶντες τυγχάνοιεν. μυρία γάρ ἐστι τὰ ἂντι- 
μαρτυροῦντα τῷ σχήματι,. βάδισμα καὶ βλέμμα καὶ φωνὴ 
καὶ τράχηλος ἐπικεχλασμένος καὶ ψιμύϑιον xal μαστίχη 

xal φῦχος, οἷς ὑμεῖς κοσμεῖσϑε, καὶ ὅλως κατὰ τὴν παροι- 
μέαν, ϑᾶττον ἂν τιέντε ἐλέφαντας ὑπὸ μάλης κρύψειας ἢ 
ἕνα κίναιδον. εἶτα ἣ λεοντῆῇ μὲν τὸν τοιοῦτον οὐχ ἂν 
ἔκρυψε, σὺ δ᾽ οἴει λήσειν σχεπόμενος βιβλέῳ; ἀλλ᾽ οὐ 
δυνατόν" προδώσει γάρ σε καὶ ἀποκαλύψει τὰ ἄλλα ὑμῶν 
γνωρίσματα. 34. τὸ δ᾽ ὅλον ἀγνοεῖν μοι δοχεῖς ὅτι τὰς 94 

9* 
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ἀγαθὰς ἐλπίδας οὐ παρὰ τῶν βιβλιοκαττήλων δεῖ ζητεῖν, 
ἀλλὰ παρ᾽ αὑτοῦ καὶ τοῦ xa9' ἡμέραν βίου λαμβάνειν. 
σὺ δ᾽ οἴει συνήγορον χοινὸν καὶ μάρτυρα ἔσεσϑαί σοι τὸν 
᾿Αττικὸν καὶ Καλλῖνον τοὺς βιβλιογράφους; οὔκ, ἀλλ᾽ 
ὠμούς τινας ἀνθρώπους ἐπιτρίψοντάς σε, ἣν οἱ ϑεοὶ 
ἐϑέλωσι, καὶ πρὸς ἔσχατον πενίας ξυνελάσοντας " δέον ἔτι ἴὉ 

γῦν σωφρονήσαντα ἀποδόσϑαι μέν τινι τῶν πεπαιδευμένων 
τὰ βιβλία ταῦτα καὶ σὺν αὐτοῖς τὴν νεύχτιστον ταύτην 
οἰκίαν, ἀποδοῦναι δὲ τοῖς ἀνδραποδοκαπήλοις μέρος γοῦν 

26 ἀπὸ πολλῶν τῶν ὀφειλομένων. 25. καὶ γὰρ κακεῖνα περὶ 
δύο ταῦτα δεινῶς ἐστιούδαχας, βιβλίων ve τῶν πολυτελῶν 
κτῆσιν. καὶ μειρακίων τῶν ἐξώρων καὶ ἤδη καρτερῶν cvm, 
xal τὸ πρᾶγμά σοι τεάνυ σπουδάζεται καὶ ϑηρεύεται. 
ἀδύνατον δὲ :τένητα ὄντα πρὸς ἄμφω διαρκεῖν. σχόπει 
τοίνυν, ὡς ἱερὸν χρῆμα συμβουλή. ἀξιῶ γάρ σε ἀφέμενον 
τῶν μηδὲν προσηκόντων τὴν ἑτέραν νόσον ϑεραττεύειν καὶ 
τοὺς ὑπηρέτας ἐχείνους ὠνεῖσθαι, ὅπτως μὴ ἐπειλειτεόντων 
σε τῶν οἴχοϑεν μεταστέλλοιό τινας τῶν ἐλευϑέρων,, οἷς 
ἀκίνδυνον ἀτεελϑοῦσιν, ἣν μὴ λάβωσιν ἅπαντα, ἐξαγορεῦσαι 
τὰ πραχϑέντα ὑμῖν μετὰ τὸν πτότον, οἷα xal τιρῴην oi- 
σχιστα ττερὶ σοῦ διηγεῖτο ἐξελϑὼν ó πόρνος! ἔτι καὶ δήγματα 
ἐπιδεικνύς. ἀλλ᾽ ἔγωγε xal μάρτυρας ἂν παρασχοίέμην 
τοὺς τότε παρόντας, ὡς ἠγανάχτησα καὶ ὀλίγου πληγὰς 
ἐνέτριψα αὐτῷ χαλεπαένων ὑπὲρ σοῦ, καὶ μάλισϑ'᾽ ὅτε καὶ tx 
ἄλλον ἐπεχαλέσατο μάρτυρα τῶν ὁμοίων καὶ ἄλλον ταὐτὰ 
καὶ λόγοις διηγουμένους. πτρὸς δὴ ταῦτα, ὠγαϑέ, ταμιεύου 
τἀργύριον καὶ φύλαττε, ὡς οἴκοι καὶ κατὰ πολλὴν ἀσφά- 
λειαν ταῦτα ττοιεῖν καὶ πιάσχειν ἔχης. ὥστε μὲν γὰρ μηκέτι 
ἐργάζεσϑαι τίς ἂν μεταπείσειέ σε; οὐδὲ γὰρ κύων ἅπαξ 

26 παύσαιτ᾽ ἂν σχυτοτραγεῖν μαϑοῦσα. 26. τὸ δ᾽ ἕτερον 
ῥάδιον, τὸ μηκέτι ὠνεῖσϑαι βιβλία. ἱκανῶς πεπαίδευσαι, 
ἅλις σοι τῆς σοφίας, μόνον ovx ἐπ᾽ ἄκχρου τοῦ χείλους 
ἔχεις τὰ παλαιὰ πάντα, πᾶσαν μὲν ἱστορίαν οἶσϑα, ττάσας 
δὲ λόγων τέχνας καὶ κάλλη αὐτῶν καὶ κακίας καὶ ὀνομάτων 
χρῆσιν τῶν ᾿Αττιχῶν᾽ πανσοφόν τι χρῆμα xal ἄκρον iv 
σπταιδείᾳ γεγένησαι διὰ τὸ πλῆϑος τῶν βιβλίων" κωλύει 
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γὰρ οὐδὲν xaué σοι ἐνδιατρίβειν, ἐτεειδὴ χαίρεις ξξαπτατώ- 
122 μενος. 27. ἡδέως δ᾽ ἂν καὶ ἐροίμην σε, τὰ τοσαῦτα βιβλία 21 

ἔχων τέ μάλιστα ἀναγινώσχεις αὐτῶν; τὰ Πλάτωνος; τὰ 
᾿Αντισϑένους; và ᾿Αρχιλόχου; τὰ Ἱππώναχτος; ἢ τούτων 
μὲν ὑττερφρονεῖς, ῥήτορες δὲ μαλιστά σοι [vovrwv] διὰ 
χειρός; εἶπτέ μοι, καὶ Αἰσχίνου τὸν κατὰ Τιμάρχου λόγον 
ἀναγινώσκεις; ἢ ἐκεῖνά ye πάντα οἶσϑα xal γινώσκεις 
αὐτῶν ἕκαστον; τὸν δὲ ᾿4ἀριστοφάνην καὶ Εὔπολιν ὑποδέ- 
δυχας; ἀνέγνως καὶ τοὺς Βάπτας τὸ δρᾶμα ὅλον; εἶτ᾽ 
οὐδέν σου τἀκεῖ καϑίκετο οὐδ᾽ ἠρυϑρίασας γνωρίσας αὐτά; 
τοῦτο γοῦν xal μάλιστα ϑαυμάσειεν ἂν τις, τίνα ποτὲ 
ψυχὴν ἔχων ἅτετει τῶν βιβλίων, ὅποίαις αὐτὰ χερσὶν ἀνε- 
λέττεις. πότε δὲ ἀναγινώσχεις; μεϑ᾽ ἡμέραν; ἀλλ᾽ οὐδεὶς 
ἑώρακε τοῦτο πτοιοῦντα. ἀλλὰ νύχτωρ; πότερον ἐπιτετα- 
μένος ἤδη ἐκείνοις ἢ πρὸ τῶν λόγων; ἀλλὰ πρὸ σκότους 

128 μηχέτι μὴ τολμήσῃς τοιοῦτο μηδέν. 28. ἄφες δὲ τὰ βιβλία 28 
καὶ μόνα ἐργάζου τὰ σαυτοῦ. καίτοι ἐχρὴν μηχέτι μηδὲ 
ἐχεῖνα, αἰδεσϑῆναι δὲ τὴν τοῦ Εὐριπίδου Φαίδραν xai 
ὑπὲρ τῶν γυναιχῶν ἀγαναχτοῦσαν καὶ λέγουσαν, 

οὐδὲ σκότον φρίσσουσι τὸν συνεργάτην 
τέρεμνά v' οἴχων μή ποτε φϑογγὴν ἀφῇ. 

εἰ δὲ πάντως ἐμμένειν τῇ ὁμοίᾳ νόσῳ διέγνωσται, ἴϑι, 
ὠνοῦ μὲν βιβλία καὶ οἴχοι καταχλείσας ἔχε καὶ καρττοῦ 
τὴν δόξαν τῶν κτημάτων. ἱκανόν σοι καὶ τοῦτο. προσάψῃ 
δὲ μηδέποτε μηδὲ ἀναγνῷς μηδὲ ὑπαγάγῃς τῇ γλώττῃ 
γεαλαιῶν ἀνδρῶν λόγους xai ποιήματα μηδὲν δεινόν σε 
εἰργασμένα. οἶδα ὡς μάτην ταῦτά μοι λελήρηται καὶ κατὰ 
τὴν παροιμίαν «4ϊϑίοττα σμήχειν ἐπιχειρῶ" σὺ γὰρ ὠνήσῃ 
καὶ χρήσῃ εἷς οὐδὲν καὶ χαταγελασϑήσῃ πρὸς τῶν πεπαι- 

124 δευμένων, οἷς ἀπόχρη ὠφελεῖσθαι οὐκ ἐκ τοῦ κάλλους 
τῶν βιβλίων οὐδ᾽ ἐκ τῆς πολυτελείας αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς 
φωνῆς καὶ τῆς γνώμης τῶν γεγραφότων. 29. σὺ δὲ οἴει 29 
ϑεραπεύσειν τὴν ἀπαιδευσίαν καὶ ἐπικαλύψειν τῇ δόξῃ 
ταύτῃ καὶ ἐχπλήξειν τῷ πλήϑει τῶν βιβλίων, οὐκ εἰδὼς 
ὅτι xal οἱ ἀμαϑέστατοι τῶν ἰατρῶν τὸ αὐτὸ σοὶ ποιοῦσιν 
&ÀAepavrívovc νάρϑηχας καὶ σιχύας ἀργυρᾶς ποιούμενοι 
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xai σμίλας χρυσοκολλήτους᾽ ὅττόταν δὲ xoi χρήσασϑαι 
τούτοις δέῃ, oí μὲν οὐδὲ ὅπως χρὴ μεταχειρίσασϑαι αὐτὰ 
ἔσασι᾽ τταρελϑὼν δέ τις ἐς τὸ μέσον τῶν μεμαϑηκότων 
φλεβότομον εὖ μάλα ἠκονημένον ἔχων ἰοῦ τἄλλα μεστὸν 
ἀπήλλαξε τῆς ὀδύνης τὸν νοσοῦντα. ἵνα δὲ καὶ γελοιο- 
τέρῳ τινὶ τὰ σὰ εἰχάσω, τοὺς κουρέας τούτους ἐπτίσκεψαι, 
καὶ ὄψει τοὺς μὲν τεχνίτας αὐτῶν ξυρὸν καὶ μαχαιρίδα 
xai χατοτετρον σύμμετρον ἔχοντας, τοὺς δὲ ἀμαϑεῖς καὶ 
ἰδιώτας πλῆϑος μαχαιρίδων τιροτιϑέντας καὶ κατοτέτρα 
μεγάλα, οὐ μὴν λήσειν γε διὰ ταῦτα οὐδὲν εἰδότας. ἀλλὰ 
τὸ γελοιότατον ἐκεῖνο πάσχουσιν, ὅτι κείρονται μὲν οἱ 
σπεολλοὶ παρὰ τοῖς γείτοσιν αὐτῶν, τιρὸς δὲ τὰ ἐκεένων 05 

80 κάτοπετρα σεροσελϑόντες τὰς κόμας εὐϑετίζουσι. 80. χαὶ 
σὺ τοίνυν ἄλλῳ μὲν δεηϑέντι χρήσειας ἂν τὰ βιβλία, χρή- 
σασϑαι δὲ αὐτὸς ovx ἂν δύναιο. χαίτοι οὐδ᾽ ἔχρησάς τίνι 
βιβλίον ττώποτε, ἀλλὰ τὸ τῆς κυνὸς ποιεῖς τῆς ἐν τῇ φάτνῃ 

καταχειμένης, ἣ οὔτε αὐτὴ τῶν χριϑῶν ἐσϑίει οὔτε τῷ 
tQ δυναμένῳ φαγεῖν ἐπτιτρέττει. ταῦτα «ὁ γε νῦν εἶναι 
vnio μόνων τῶν βιβλίων παρρησιάζομαι πρὸς σέ, περὶ 
δὲ τῶν ἄλλων ὅσα κατάτετυστα xal ἐπονείδιστα ττοιεῖς, 
αὖϑις ἀχούσῃ πολλάκις. 

IIEPI TOY MH ΡΑΙΔΔΙΩΣ IIISTEYEIN 
ΔΙΑΒΟΛΗ͂Ι 

1 1. Δεινόν γε ἡ ἄγνοια καὶ πολλῶν καχῶν ἀνθρώποις 
αἰτία, ὥσττερ ἀχλύν τινα χαταχέουσα τῶν πραγμάτων xal 
τὴν ἀλήϑειαν ἁμαυροῦσα καὶ τὸν ἑχάστου βίον ἐπτηλυγά- 
ζουσα. ἐν σχότῳ γοῦν πλανωμένοις πάντες ἐοίκαμεν, 128 
μᾶλλον δὲ τυφλοῖς ὅμοια σπιετόνϑαμεν, τῷ μὲν τεροσ- 
πταίοντες ἀλόγως, τὸ δὲ ὑττερβαίνοντες, οὐδὲν δέον, xai 
τὸ μὲν τελησίον καὶ τεαρὰ τεόδας οὐχ δρῶντες, τὸ δὲ τεόρρω 
xal πάμττολυ διεστηχὸς ὡς ἐνοχλοῦν δεδιότες" xal ὅλως 
ἐφ᾽ ἑκάστου τῶν πραττομένων οὐ διαλείπομεν τὰ τεολλὰ 
ὀλισϑαίνοντες. τοιγάρτοι μυρίας ἤδη τοῖς τραγῳδοδιδα- 
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σχάλοις ἀφορμὰς ἐς và δράματα τὸ τοιοῦτο :ταρέσχηται, 
τοὺς “αβδακίδας καὶ τοὺς Πελοπίδας καὶ τὰ τούτοις 
παρατιλήσια" σχεδὸν γὰρ τὰ πλεῖστα τῶν ἐν τῇ σχηνῇ 
ἀναβαινόντων κακῶν εὕροι τις ἂν ὑπὸ τῆς ἀγνοίας κα- 
ϑάτιερ ὑπτὸ τραγικοῦ τινος δαίμονος χεχορηγημένα" λέγω 

δὲ καὶ ἐς τὰ ἄλλα μὲν ἀποβλέπων, μάλιστα δὲ ἐς τὰς οὐχ 
ἀληϑεῖς κατὰ τῶν συνήϑων καὶ φίλων διαβολάς, ὕφ᾽ ὧν 

121 ἤδη καὶ οἶκοι ἀνάστατοι γεγόνασι καὶ πόλεις ἄρδην ἀπο- 
λώλασι πατέρες v& κατὰ τιαίδων ἐξεμάνησαν καὶ ἀδελφοὶ 

χατὰ τῶν ὁμογενῶν καὶ παῖδες χατὰ τῶν γειναμένων xai 
ἐρασταὶ κατὰ τῶν ἐρωμένων" πολλαὶ δὲ καὶ φιλίαι συνε- 
κόπησαν καὶ ὅρχοι συνεχύϑησαν ὑπὸ τῆς κατὰ τὰς δια- 
βολὰς πιϑανότητος. 2. ἵν᾿ οὖν ὡς ἥκιστα πεεριττίτετωμεν ἃ 
αὐταῖς, ὑποδεῖξαι βούλομαι τῷ λόγῳ καϑάπερ ἐπί τινος 
γραφῆς ὁποῖόν τί ἔστιν ἡ διαβολὴ καὶ πόϑεν ἄρχεται καὶ 
ὅποϊῖα ἐργάζεται. μᾶλλον δὲ “Ἵπελλῆς δ Ἐφέσιος zaÀoL 

ταύτην προὔλαβε τὴν εἰχόνα" καὶ γὰρ αὖ καὶ οὗτος δια- 
βληϑεὶς πρὸς τὸν Πτολεμαῖον ὡς μετεσχηκὼς Θεοδότᾳ τῆς 

συνωμοσίας ἐν Τύρῳ , ὃ δὲ “᾿Απελλῆς οὐχ ἑωράκει ποτὲ 
τὴν Τύρον οὐδὲ τὸν Θεοδόταν, ὅστις ἦν, ἐγίνωσκεν, ἢ 
xa9' ὅσον ἤκουε Πτολεμαίου τινὰ ὕπαρχον εἶναι [τὰ κατὰ] 
τὴν Φοινίκην ἐπιτετραμμένον. ἀλλ᾽ ὅμως τῶν ἀντιτέχνων 

8 τις ᾿Αντίφιλος τοὔνομα ὑπτὸ φϑόνου τῆς παρὰ βασιλεῖ 
τιμῆς καὶ τῆς κατὰ τὴν τέχνην ζηλοτυτείας χκατεῖπτεν αὐτοῦ 
πρὸς τὸν Πτολεμαῖον ὡς εἴη κεχοινωνηχὼς τῶν ὅρχων xai 
ὡς ϑεάσαιτό τις αὐτὸν ἐν Φοινίκῃ συνεστιώμενον Θεοδότᾳ 
καὶ παρ᾽ ὅλον τὸ δεῖτενον τερὸς τὸ οὖς αὐτῷ κοινολογούμενον, 
καὶ τέλος ἀπέφηνε τὴν Τύρου ἀπόστασιν καὶ Πηλουσίου 
κατάληψιν ἐκ τῆς ᾿Δπελλοῦ συμβουλῆς γεγονέναι. 8. ὃ δὲ 8 
Πτολεμαῖος ὡς ἂν χαὶ τἄλλα οὐ κάρτα φρενήρης τις ὦν, 

129 ἀλλ᾽ ἐν χολαχείᾳ δεσποτικῇ τεϑραμμένος, οὕτως ἐξεκαύϑη. 

καὶ συνεταράχϑη πρὸς τῆς παραδόξου ταύτης διαβολῆς, 
ὥστε μηδὲν τῶν εἰκότων λογισάμενος, μηδ᾽ ὅτι ἀντίτεχνος 
5» ὃ διαβάλλων μηδ᾽ ὅτι μικρότερος ἢ κατὰ τηλιχαύτην 
προδοσίαν ὁ ὃ ζωγράφος, xal ταῦτα EU πετογϑὼς Uzt αὐτοῦ 

xol παρ᾽ ὄντινοῦν τῶν ὁμοτέχνων τετιμημένος, ἀλλ᾽ οὐδὲ 
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τὸ παράπαν εἰ ἐξέπλευσεν ᾿Απελλῆς ἐς Τύρον ἐξετάσας, 
εὐθὺς ἕαδε μηνέειν (T) καὶ βοῆς ivemiumàa τὰ βασίλεια 
τὸν ἀχάριστον κεχραγὼς καὶ τὸν ἐπίβουλον καὶ συνωμότην. 130 
καὶ εἴ γε μὴ τῶν συνειλημμένων τις ἀγαναχτήσας ἐπὶ τῇ 
τοῦ “Αντιφίλου ἀναισχυντίᾳ καὶ τὸν ἄϑλιον Anci xa- 
τελεήσας ἔ ἔφη μηδενὸς αὑτοῖς κεχοινωνηχέναι τὸν ἄνϑρωπον, 
ἀπετέτμητο ἂν τὴν κεφαλὴν χαὶ παραπολελαύκει τῶν ἐν 

4 Τύρῳ xaxov οὐδὲν αὐτὸς αἴτιος γεγονώς. 4. ὃ μὲν οὖν 
Πτολεμαῖος οὕτω λέγεται αἰσχυνϑῆναι ἐπὶ τοῖς γεγονόσιν, 
ὥστε τὸν μὲν ᾿4πελλῆν ἑκατὸν ταλάντοις ἐδωρήσατο, τὸν 
δὲ ᾿Αντίφιλον δουλεύειν αὐτῷ παρέδωκεν. ὃ δὲ ᾿Α΄πελλῆς 
ὧν παρεχινδύνευσε μεμνημένος τοιᾷδέ τινε εἰχόνι ὑμύνατο 

δ τὴν διαβολήν. ὅ. ἐν δεξιᾷ τις ἀνὴρ κάϑηται τὰ ὦτα παμ- 181 
μεγέϑη ἔχων μιχροῦ δεῖν τοῖς τοῦ Μίδου προσεοιχότα, 
τὴν χεῖρα προτείνων πόρρωϑεν ἔτι προσιούσῃ τῇ Φιαβολῇ. 
περὶ δὲ αὐτὸν ἑστᾶσι δύο γυναῖκες, ἊἽγνοιά μοι δοκεῖ καὶ 
Ὑπόληψις" ἑτέρωθεν δὲ προσέρχεται 7) Διαβολή, γύναιον 
εἷς ὑπερβολὴν πάγκαλον, ὑπόϑερμον δὲ καὶ παρακεκινη- 
μένον, οἷον δὴ τὴν «Αύτταν xal τὴν ᾿Οργὴν δεικνύουσα, τῇ 
μὲν ἀριστερᾷ δᾷδα καιομένην ἔχουσα, τῇ ἑτέρᾳ δὲ νεανίαν 
τινὰ τῶν τριχῶν σύρουσα τὰς χεῖρας ὀρέγοντα ἐς τὸν 
οὐρανὸν καὶ μαρτυρόμενον τοὺς ϑεούς. ἡγεῖται δὲ ἀνὴρ 182 
ὠχρὸς καὶ ἄμορφος, ὀξὺ δεδορκὼς: χαὶ ἐοικὼς τοῖς ἐκ γόσου 

μαχρᾶς κατεσκληκόσι. τοῦτον οὖν εἶναι τὸν Φϑόνον ἄν 
τις εἰκάσειξ. xol μὴν καὶ ἄλλαι τινὲς δύο παρομαρτοῦσι 
προτρέπουσαι καὶ περιστέλλουσαι καὶ χαταχοσμοῦσαι τὴν 
ΖΔιαβολήν. ὡς δέ μοι καὶ ταύτας ἐμήνυσεν ὃ περιηγητὴς 
τῆς εἰχόνος, ἡ μέν τις Ἐπιβουλὴ ἦν, ἡ δὲ ̓ Απάτη. κατόπιν 
δὲ ἠκολούϑει πάνυ πενϑικῶς τις ἐσχευασμένη, μελανείμων 
xal κατεσπαραγμένη, ετάνοια οἶμαι αὕτη ἐλέγετο" ἐπε- 
στρέφετο γοῦν ἐς τοὐτείσω δακρύουσα καὶ μετ᾽ αἰδοῦς 
πάνυ τὴν ᾿Αλήϑειαν προσιοῦσαν ὑπέβλεπεν. οὕτως μὲν 
᾿Απελλῆς τὸν ἑαυτοῦ κίνδυνον ἐπὶ τῆς γραφῆς ἐμιμήσατο. 

6 6. Φέρε δὲ καὶ ἡμεῖς, εἰ δοκεῖ, xarà τὴν τοῦ Ἐφεσίου 133 
ζωγράφου τέχνην διέλθωμεν τὰ προσόντα τῇ διαβολῇ, 
πρότερόν γε ὅρῳ τινὶ περιγράψαντες αὐτήν" οὕτω γὰρ ἂν 
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ἡμῖν ἡ εἰκὼν γένοιτο φανερωτέρα. ἔστι τοίνυν διαβολὴ 
χατηγορέα τις ἐξ ἐρημίας γινομένη, τὸν κατηγορούμενον 
λεληϑυῖα, ἐκ τοῦ μονομεροῦς ἀναντιλέχτως πεπιστευμένη. 
τοιαύτη μὲν ἡ ὑπόϑεσις τοῦ λόγου. τριῶν δ᾽ ὄντων προ- 
σώπων, καϑάπερ ἐν ταῖς κωμῳδίαις, τοῦ διαβάλλοντος xal 
τοῦ διαβαλλομένου xal τοῦ πρὸς ὃν ἡ διαβολὴ γίνεται, 

184 χαϑ᾽ ἕκαστον αὐτῶν ἐπισχοπήσωμεν οἷα εἰχὸς εἶναι τὰ 
γινόμενα. Ἴ. πρῶτον μὲν δή, el δοχεῖ, magayaycuey τὸν 
πρωταγωνιστὴν τοῦ δράματος, λέγω δὲ τὸν ποιητὴν τῆς 
διαβολῆς. οὗτος δὲ δὴ ὡς μὲν οὐχ ἀγαϑὸς ἄνθρωπός 
ἐστι, πᾶσιν οἶμαι γνώριμον" οὐδεὶς γὰρ ὧν ἀγαϑὸς καχῶν 
αἴτιος γένοιτ᾽ ἂν τῷ πλησίον, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀγαϑῶν ἀνδρῶν 
ἀφ᾽ ὧν εὖ ποιοῦσιν αὐτοὶ τοὺς φίλους, οὐκ ἀφ᾽ ὧν τοὺς 
ἄλλους ἀδικοῦντες αἰτιῶνται xal μισεῖσϑαι τταρασχευά- 

ζουσιν, εὐδοχιμεῖν δόξαν εὐνοίας προσλαβόντες. 8. ἔπειτα 
δὲ ὡς ἄδιχος ὃ τοιοῦτος καὶ παρανομός ἐστι καὶ ἀσεβὴς 
καὶ τοῖς χρωμένοις ἐπιζήμιος, ῥάδιον καταμαϑεῖν. τίς γὰρ 

οὐκ ἂν ὁμολογήσειε τὴν μὲν ἰσότητα ἐν ἅπαντι xoi τὸ 
μηδὲν τελέον δικαιοσύνης ἔργα εἶναι, τὸ δὲ ἄνισόν τε xal 

188 πτλεονεχτικὸν ἀδικίας; ó δὲ τῇ διαβολῇ κατὰ τῶν ἀπόντων 
λάϑρᾳ χρώμενος ττῶς οὐ πλεονέχτης ἐστὶν ὅλον τὸν ἀκροα- 
τὴν σφετεριζόμενος καὶ προκαταλαμβάνων αὐτοῦ τὰ ὦτα 
xal ἀποφράττων xal τῷ δευτέρῳ λόγῳ παντελῶς ἄβατα 
κατασκευάζων αὐτὰ ὑπὸ τῆς διαβολῆς προεμπειελησμένα; 
ἐσχάτης ἀδικίας τὸ τοιοῦτον, ὡς φαῖεν ἂν καὶ οἱ ἄριστοι 
τῶν γομοϑετῶν, οἷον ὃ Σόλων xal ὃ Ζίράχων, ἔνορχον 
ποιησάμενοι τοῖς δικασταῖς τὸ ὁμοίως ἀμφοῖν ἀκροᾶσϑαι 
καὶ τὸ τὴν εὔνοιαν ἴσην τοῖς χρινομένοις ἀπονέμειν, ἄχρι 
ἂν ὃ τοῦ δευτέρου λόγος “αρατεϑεὶς ϑατέρου χείρων ἢ 

196 ἀμείνων φανῇ" πρὶν δέ γε ἀντεξετάσαι τὴν ἀπτολογίαν 
τῇ κατηγορίᾳ, παντελῶς ἀσεβῆ καὶ ἀνόσιον ἡγήσαντο 
ἔσεσϑαι τὴν χρίσιν. καὶ γὰρ ἂν καὶ αὐτοὺς ἀγαναχτῆσαι 
τοὺς ϑεοὺς εἴποιμεν, εἰ τῷ κατηγόρῳ μετ᾽ ἀδείας ἃ ϑέλει 
λέγειν ἐπιτρέποιμεν, ἀπτοφράξαντες͵ δὲ τῷ κατηγορουμένῳ 
τὰ ὦτα ἢ τὸ στόμα σιωπῶντος χαταψηφιζοίμεϑα τῷ προ- 

τέρῳ λόγῳ κεχειρωμένοι. ὥστε οὗ xarà τὸ δίκαιον xal τὸ 
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γόμιμον καὶ τὸν ὅρκον τὸν δικαστιχὸν φαίη vig ἂν yiyve- 
* , 3 * 2 , - € 

σϑαι τὰς διαβολάς. εἰ δέ τῳ μὴ ἀξιόπιστοι δοκοῦσιν oi 
- er ) RA ἘΞ 

γομοϑέται παραινοῦντες οὑτω δικαίας xal ἀμερεῖς ποιεῖ- 
σϑαι τὰς κρίσεις, ποιητήν μοι δοκῶ τὸν ἄριστον ἐπάγειν 191 
τῷ λόγῳ εὖ μάλα τιερὶ τούτων ἀποφηνάμενον, μᾶλλον δὲ 
γομοϑετήσαντα. φησὶ δέ, 

μήτε δίχην δικάσῃς, πρὶν ἄμφω μῦϑον ἀκούσης. 
ἠπίστατο γάρ, οἶμαι, καὶ οὗτος ὡς πολλῶν ὄντων ἐν τῷ 
βίῳ ἀδικημάτων οὐδὲν ἂν τις εὕροι χεῖρον οὐδὲ ἀδικώ- 
τερον ἢ ἀχρέτους τινὰς xol ἀμοίρους λόγων χαταδεδι- 
χάσϑαι' ὅπερ ἐξ ἅπαντος ὃ διαβάλλων ἐπιχειρεῖ πτιοιεῖν 
ἄκριτον ὑπάγων τὸν διαβαλλόμενον τῇ τοῦ ἀκούοντος ὀργῇ 
καὶ τὴν ἀπολογίαν τῷ λαϑραίῳ τῆς κατηγορίας τταραι- 
ρούμενος. 9. xai yag ἀπαρρησίαστος καὶ δειλὸς ἅπας ὃ 
τοιοῦτος ἄνϑρωπος οὐδὲν ἐς τοὐμφανὲς ἄγων, ἀλλ᾽ ὥσπερ 
οἱ λοχῶντες ἐξ ἀφανοῦς ποϑὲεν τοξεύων, ὡς μηδὲ ἀντι- 
τάξασϑαι δυνατὸν εἶναι μηδὲ ἀνταγωνέσασϑαι, ἀλλ᾽ ἐν 
ἀπορίᾳ καὶ ἀγνοίᾳ τοῦ πολέμου διαφϑείρεσϑαι, ὃ μέγιστόν 
ἐστι σημεῖον τοῦ μηδὲν ὑγιὲς τοὺς διαβάλλοντας λέγειν. 
ἐπεεὶ εἴ τίς ye τἀληϑῆ κατηγοροῦντι ἑαυτῷ συνεπέσταται, 
οὗτος, οἶμαι, καὶ ἐς τὸ φανερὸν ἐλέγχει καὶ διευϑύνει καὶ 
ἀντεξετάζει τῷ λόγῳ, ὥσττερ οὐδεὶς ἂν ἐκ τοῦ προφανοῦς 
γιχᾶν δυνάμενος ἐνέδρᾳ ττοτὲ xoi ἀπάτῃ χρήσαιτο κατὰ 
τῶν ττολεμίων. 10. ἴδοι δ᾽ ἂν τις τοὺς τοιούτους μάλιστα 
ἔν τε βασιλέων αὐλαῖς xal περὶ τὰς τῶν ἀρχόντων καὶ 139 
δυναστευόντων φιλίας εὐδοκιμοῦντας, ἔνϑα πολὺς μὲν ὃ 

φϑόνος, μυρίαι δὲ ὑπόνοιαι, ττάμπτολλαι δὲ κολαχειῶν καὶ 
διαβολῶν ὑποϑέσεις" ὅττου γὰρ ἀεὶ μείζους ἐλτείδες, ἐν-- 
ταῦϑα καὶ οἱ φϑόνοι χαλεπώτεροι καὶ τὰ μίση ἐπισφαλέ- 
στερα καὶ αἱ ζηλοτυτετίαι κακοτεχνέστεραι. τεάντες οὖν 
ἀλλήλους ὀξὺ δεδόρχασι καὶ ὥσπερ οἱ μονομαχοῦντες ἔτει- 
τηροῦσιν εἴ πού τι γυμνωϑὲν μέρος ϑεάσαιντο τοῦ σώματος" 
καὶ πρῶτος αὐτὸς ἕχαστος εἶναι βουλόμενος παρωϑεῖται 

xal παραγχωνίζεται τὸν πλησίον xal τὸν πρὸ αὑτοῦ, εἰ 
δύναιτο, ὑποσττᾷ xol ὑποσκελίζει. ἔνϑα ὅ μὲν χρηστὸς 
ἀτεχνῶς εὐθὺς ἀνατέτραπται χαὶ παρασέσυρται χαὶ τὸ 140 
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τελευταῖον ἀτίμως ἐξέωσται, ὃ δὲ χολακευτικώτερος xal 

σπερὸς τὰς τοιαύτας χαχοηϑείας πιϑανώτερος εὐδοκιμεῖ, 

καὶ ὅλως φϑάσας χρατεῖ" τὸ γὰρ τοῦ Ὁμήρου πάνυ ἐπα- 
ληϑεύουσιν, ὅτι τοι 

ξυγὸς Ἔνυαλιος xai τὸν χτενέοντα κατέχτα. 
τοιγαροῖν ὡς οὐ περὶ μιχρῶν τοῦ ἀγῶνος ὄντος ποικίλας 
κατ᾽ ἀλλήλων ὁδοὺς ἐτεινοοῦσιν, ὧν ταχίστη καὶ ἐπισφα- 
λεστάτη ἐστὶν ἡ τῆς διαβολῆς, τὴν μὲν ἀργὴν ἀττὸ φϑόνου 
ἢ μίσους εὐέλτειδος λαμβάνουσα, οἰχτρότερα δὲ καὶ τραγικὰ 
ἐπάγουσα τὰ τέλη xal πολλῶν συμφορῶν ἀνάπλεα. 11. οὐ 11 
μέντοι μιχρὸν οὐδὲ ἁτελοῦν ἐστι τοῦτο, ὡς ἂν τις ὑπολάβοι, 

141 ἀλλὰ πολλῆς μὲν τέχνης, ovx ὀλίγης δὲ ἀγχινοίας, ἀκριβοῦς 
δέ τινος ἐπειμελείας δεόμενον" οὐ γὰρ ἂν τοσαῦτα ἔβλατετεν 
7? διαβολή, εἰ μὴ πιϑανόν τινα τρόπον ἐγίνετο" οὐδ᾽ ἂν 
κατίσχυε τὴν πάντων ἰσχυροτέραν ἀλήϑειαν, εἰ μὴ πολὺ 
τὸ ἐπαγωγὸν xal πιϑανὸν καὶ μυρία ἄλλα πιαρεσχεύαστο 
κατὰ τῶν ἀχουόντων. 192. διαβάλλεται μὲν οὖν ὡς τὸ πολὺ 12 
μάλιστα ὃ τιμώμενος xal διὰ τοῦτο τοῖς ὑπολειπομένοις 
αὐτοῦ ἐπίφθονος" üzayreg γὰρ τῷδ᾽ ἐπιτοξάζονται xa- 
ϑάττερ τι κώλυμα xal ἐμτεύδιον τεροορώμενοι, καὶ ἕκαστος 
οἴεται τιρῶτος αὐτὸς ἔσεσθαι τὸν χορυφαῖον ἐχεῖνον ἐχ- 
πολιορχήσας xal τῆς φιλίας ἀτοσκευασάμενος. οἷόν τι 
καὶ ἐπὶ τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν ἐτεὶ τῶν δρομέων γίγνεται" 
χἀχεῖ γὰρ ὃ μὲν ἀγαϑὸς δρομεὺς τῆς ὕστεληγγος εὐϑὺς 

142 χαταπεεσούσης μόνον τοῦ πρόσω ἐφιέμενος καὶ τὴν διάνοιαν 
ἀποτείνας τιρὸς τὸ τέρμα x&v τοῖς ποσὶ τὴν ἐλτείδα τῆς 
γίχης ἔχων τῷ πτιλησίον οὐδὲν κακουργεῖ οὐδέ τι τοῦ χατὰ 
τοὺς ἀγωνιστὰς στολυτεραγμονεῖ, ὃ δὲ καχὸς ἐχεῖνος xai 

ἄναϑλος ἀνταγωνιστὴς ἀττογγοὺς τὴν ἐχ τοῦ τάχους ἐλτείδα 
ἐπεὶ τὴν καχοτεχνέαν ἐτράτιετο, καὶ τοῦτο μόνον ἐξ ἅπαντος 
σκοτεεῖ, ὅπως τὸν τρέχοντα ἐπισχὼν ἢ ἐμτεοδίσας ἐτειστο- 
μιεῖ, ὡς, εἰ τούτου διαμάρτοι, οὐκ ἂν ποτὲ νιχῆσαι δυνά- 
μενος. ὁμοίως δὲ τούτοις x&v ταῖς φιλίαις τῶν εὐδαιμόνων 

τούτων γίνεται" ὁ γὰρ προέχων αὐτέχα ἐτειβουλεύεται καὶ 
148 ἀφύλαχτος ἐν μέσῳ ληφϑεὶς τῶν δυσμενῶν ἀνηρπάσϑη, οἱ 

δὲ ἀγαπτῶνται καὶ φίλοι δοχοῦσιν ἐξ ὧν ἄλλους βλάπτειν 
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18 ἔδοξαν. 13. τό τε ἀξιόπιστον τῆς διαβολῆς οὐχ ὡς ἔτυχεν 
ἐπινοοῦσιν, ἀλλ᾽ ἐν τούτῳ τὸ rà» αὐτοῖς ἐστιν ἔργον 
δεδοικόσι τι προσάψαι ἀττῳδὸν ἢ καὶ ἀλλότριον. ὡς γοῦν 
ἐπὶ πολὺ τὰ προσόντα τῷ διαβαλλομένῳ πρὸς τὸ χεῖρον 
μεταβάλλοντες οὐκ ἀπιϑάνους ποιοῦνται τὰς κατηγορίας, 
οἷον τὸν μὲν ἰατρὸν διαβάλλουσιν ὡς φαρμακέα, τὸν πλού- 
σιον δὲ ὡς τύραννον, τὸν τυραννικὸν δὲ ὡς προδοτιχόν. 144 

14 14. ἐνίοτε μέντοι καὶ ὃ ἀχροώμενος αὐτὸς ὑποβάλλει τῆς 
διαβολῆς τὰς ἀφορμάς, καὶ πρὸς τὸν ἐκείνου τρόπον οἵ 
καχοήϑεις αὐτοὶ ἁρμοζόμενοι εὐστοχοῦσιν. ἣν μὲν γὰρ 
ζηλότυπον αὐτὸν ὄντα ἴδωσι, Ziévevoe, φασί, τῇ γυναικέ 
σου παρὰ τὸ δεῖπνον xai ἀπιδὼν ἐς αὐτὴν ἐστέναξε, καὶ 

ἡ Στρατονίχη πρὸς αὐτὸν οὐ μάλα ἀηδῶς" καὶ ὅλως ἐρω- 
τικαί τινες χαὶ μοιχικαὶ πρὸς αὐτὸν αἱ διαβολαί. ἣν δὲ 
ποιητιχὸς ἡ καὶ ἐπὶ τούτῳ μέγα φρονῇ, Mà 44 ἐχλεύασέ 
σου Φιλόξενος τὰ ἔπη xal διέσυρε καὶ ἄμετρα εἶπεν αὐτὰ 
xal καχοσύνϑετα. πρὸς δὲ τὸν εὐσεβῆ καὶ φιλόϑεον ὡς 
ἄϑεος καὶ ἀνόσιος ὃ φίλος διαβάλλεται καὶ ὡς τὸ ϑεῖον 
παρῳδούμενος καὶ τὴν πρόνοιαν ἀρνούμενος" ὃ δὲ ἀκούσας 145 
εὐθὺς μύωπι διὰ τοῦ ὠτὸς τυπεὶς διακέχαυται ὡς τὸ 
εἰκὸς καὶ ἀπέστραπται τὸν φίλον οὐ περιμείνας τὸν ἀχριβῆ 

15 ἔλεγχον. 15. ὅλως γὰρ τὰ τοιαῦτα ἐπειινοοῦσι καὶ λέγουσιν, 
& μάλιστα ἴσασιν ἐς ὀργὴν δυνάμενα προκαλέσασϑαι τὸν 
ἀκροώμενον, xai ἔνϑα τρωτός ἔστιν ἕχαστος ἐπιστάμενοι, 
ἐπ᾽ ἐχεῖνο τοξεύουσι καὶ ἀχοντίζουσιν ἐς αὐτό, ὥστε τῇ 
παραυτίχα 0Qy) τεταραγμένον μηχέτι σχολὴν ἄγειν τῇ 

ἐξετάσει τῆς ἀληϑείας, ἀλλὰ xav ϑέλῃ τις ἀπολογεῖσϑαι, 
μὴ προσίεσθαι, τῷ παραδόξῳ τῆς ἀκροάσεως ὡς ἀληϑεῖ 

16 προχατειλημμένον. 16. ἀγυσιμώτατον γὰρ τὸ εἶδος τῆς 
διαβολῆς τὸ ὑπεναντίον τῆς τοῦ ἀχούοντος ἐπιϑυμίας, 
ὅποότε xal παρὰ Πτολεμαίῳ τῷ Διονύσῳ ἐπικληϑέντι 146 
ἐγένετό τις ὃς διέβαλλε τὸν Πλατωνικὸν Ζημήτριον, ὅτι 
ὕδωρ τε πένει xal μόνος τῶν ἄλλων γυναιχεῖα οὐχ ἐνεδύ- 
σατο ἐν τοῖς Ζιονυσίοις" xal εἴ γε μὴ κληϑεὶς ἕωϑεν ἔπιέ 

τε πάντων ὁρώντων xoi λαβὼν ταραντινίδιον ἐχυμβάλισε 
xol προσωρχήσατο, ἀπολώλει ἂν ὡς οὐχ ἡδόμενος τῷ βέῳ 141 
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τοῦ βασιλέως, ἀλλ᾽ ἀντισοφιστὴς ὧν καὶ ἀντίτεχνος τῆς 
Πτολεμαίου τρυφῆς. 17. παρὰ δὲ ᾿Αλεξάνδρῳ μεγίστη 

148 χτοτὲ πασῶν ἂν διαβολὴ λέγοιτο, εἰ λέγοιτό τις μὴ σέβειν 
μηδὲ προσχυνεῖν τὸν Ἡφαιστίωνα ἐπεὶ γὰρ ἀπέϑανεν 
Ἡφαιστίων, ὑπὸ τοῦ ἔρωτος ᾿Αλέξανδρος ἐβουλήϑη προς- 
ϑεῖναι καὶ τοῦτο τῇ λοιπῇ μεγαλουργίᾳ [καὶ] ϑεὸν χειρο- 
τονῆσαι τὸν τετελευτηκότα. εὐθὺς οὖν νεώς τε ἀνέστησαν 

αἱ πόλεις καὶ τεμένη καϑιδρύετο χαὶ βωμοὶ καὶ Pant 

xal ἑορταὶ τῷ καινῷ τούτῳ Seg ἐπετελοῦντο, xal ὃ ué- 
γιστος ὅρκος ἡν ἅπασιν Ἡφαιστίων. εἰ δέ τις ἢ μειδιάσειε 
πρὸς τὰ γινόμενα ἢ μὴ φαίνοιτο πάνυ εὐσεβῶν, ϑάνατος 
ἐπέχειτο ἡ ζημία. ὑπολαμβάνοντες δὲ οἱ κόλακες τὴν 
μειρακιώδη ταύτην τοῦ ᾿Αλεξάνδρου ἐπιϑυμίαν τεροσεξέ- 
καιον εὐθὺς xal ἀνεζωττύρουν ὀνείρατα διηγούμενοι τοῦ 
Ἡφαιστίωνος, ἐπιφανείας τινάς, καὶ ἰάματα τιροσάπτοντες 

αὐτῷ καὶ μαντείας ἐπιφημίζοντες" xal τέλος ἔϑυον στα- 

149 ρέδρῳ xai ἀλεξικάχῳ Seg. ὃ δὲ ᾿Αλέξανδρος ἥδετό τε 
ἀκούων καὶ τὰ τελευταῖα ἐπίστευε καὶ μέγα ἐφρόνει ὡσανεὶ 
οὐ ϑεοῦ παῖς ὧν μόνον, ἀλλὰ καὶ ϑεοὺς ztoteiv δυνάμενος. 
πόσους τοίνυν οἰόμεϑα τῶν ᾿Αλεξάνδρου φίλων παρὰ τὸν 

καιρὸν ἐχεῖνον ἀπολαῦσαι τῆς Ἡφαιστίωνος ϑεότητος, 
διαβληϑέντας ὡς οὐ τιμῶσι τὸν κοινὸν ἁπάντων ϑεόν, 
χαὶ διὰ τοῦτο ἐξελαϑέντας καὶ τῆς τοῦ βασιλέως εὐνοίας 
ἐχτεσόντας; 18. τότε xal dyaSoxAng ὃ Σάμιος ταξιαρχῶν 
παρ᾽ ᾿Αλεξάνδρῳ xal τιμώμενος “ταρ᾽ αὑτοῦ μικροῦ δεῖν 
συγκαϑείρχϑη λέοντι διαβληϑεὶς ὅτε δαχρύσειε τεαριὼν τὸν 
Ἡφαιστίωνος τάφον. ἀλλ᾽ ἐκείνῳ μὲν βοηϑῆσαι λέγεται 

150 Περδίχχας ἐπομοσάμενος χατὰ πάντων ϑεῶν xai xarà 
Ἡφαιστίωνος, ὅτι δὴ κυνηγετοῦντίέ οἱ φανέντα ἐναργῆ τὸν 
ϑεὸν ἐγεισχῆψαι εἰτιεῖν ᾿Αλεξάνδρῳ φείσασθαι ᾿4γαϑο- 
κλέους᾽ οὐ γὰρ ὡς ἀτειστοῦντα οὐδὲ ὡς ἐπὶ νεκρῷ δακρῦσαι, 
ἀλλὰ τῆς πάλαι συνηϑείας μνημονεύσαντα. 19. v γοῦν 
κολαχεία χαὶ ἡ διαβολὴ τότε μάλιστα χώραν ἔσχε πρὸς τὸ 
᾿Αλεξάνδρου τεάϑος συντιϑεμένη" χαϑάττερ γὰρ ἐν πολιορ- 
κίᾳ οὐκ ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ xal ἀπόχρημνα xci ἀσφαλῆ τοῦ 
τείχους προσίασιν οἱ πολέμιοι, ἀλλ᾽ ἡ ἂν ἀφύλαχτόν τι 

19 
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μέρος ἢ σαϑρὸν αἴσϑωνται ἢ ταπτεινόν, ἐπὶ τοῦτο πάσῃ 
δυνάμει χωροῦσιν ὡς ῥᾷστα παρεσδῦναι καὶ ἑλεῖν δυνά- 
μενοι, οὕτω καὶ οἱ διαβάλλοντες Ó τι ἂν ἀσϑενὲς ἴδωσι 
τῆς ψυχῆς καὶ ὑπόσαϑρον xal εὐεπίβατον, τούτῳ τεροσβάλ- 
λουσι xal πτροσάγουσι τὰς μηχανᾶς, καὶ τέλος ἐχπολιορκοῦσιε 
μηδενὸς ἀντιταττομένου μηδὲ τὴν ἔφοδον αἰσϑομένου. εἶτ᾽ 
ἐπειδὰν ἐντὸς ἅπαξ τῶν τειχῶν γένωνται, πυρπολοῦσιε 
πάντα xal καίουσι καὶ σφάττουσι xol ἐξελαύνουσιν, οἷα 151 
εἰχὸς ἁλισχομένης ψυχῆς καὶ ἐξηνδραποδισμένης ἔργα εἶναι. 

20 20. μηχανήματα δὲ αὐτοῖς κατὰ τοῦ ἀκούοντος ἡ τε ἀπάτη 
καὶ τὸ ψεῦδος καὶ ἡ ἐτειορκία καὶ πτροσλιπάρησις καὶ ἀναι- 
σχυντία καὶ ἄλλα μυρία δᾳδιουργήματα" ἡ δὲ δὴ μεγίστη 
πασῶν ἡ κολακεία ἐστί, συγγενής, μᾶλλον δὲ ἀδελφή τις 
οὖσα τῆς διαβολῆς. οὐδεὶς γοῦν οὕτω γεννάδας ἐστὶ καὶ 

ἀδαμάντινον τεῖχος τῆς ψυχῆς moofleBAnuévog, ὃς ovx ἂν 
ἐνδοίη πρὸς τὰς τῆς κολακείας προσβολάς, καὶ ταῦτα ὕτπτο- 

ρυττούσης xol τοὺς ϑεμελίους ὑφαιρούσης τῆς διαβολῆς. 
21 21. xoi τὰ μὲν ἐχτὸς ταῦτα. ἔνδοϑεν δὲ πολλαὶ τεροδοσίαε 

συναγωνίζονται τὰς χεῖρας ὀρέγουσαι xal τὰς πύλας ἀνα- 
χεετῶσαι καὶ πάντα τρόπον τῇ ἁλώσει τοῦ ἀκούοντος 
συμπροϑυμούμεναι. πρῶτον μὲν τὸ φιλόχαινον, ὃ φύσει 
πᾶσιν ἀνϑρώποις ὑπάρχει, καὶ τὸ ἁψίκορον, ἔπειτα δὲ τὸ 
πρὸς τὰ παράδοξα τῶν ἀχουσμάτων ἑπόμενον" ov γὰρ 
ὅπως ἡδόμεϑα πάντες καὶ πρὸς τὰς λαϑρηδὰ λεγομένας 
xal μεστὰς ὑπονοίας ἀκοάς" οἶδα γοῦν τινας οὕτως ἡδέως 152 
γαργαλιζομένους τὰ ὦτα ὑπὸ τῶν διαβολῶν ὥσπερ τοὺς 

22 πτεροῖς χνωμένους. 322. ἐπειδὰν τοίνυν ὑπτὸ τούτων ἁτεάν- 
των συμμαχούμενοι προσπέσωσι, κατὰ χράτος αἱροῦσιν, 
οἶμαι, καὶ οὐδὲ δυσχερὴς ἣ νίκη γένοιτ᾽ ἂν μηδενὸς ἀντι- 
παραταττομένου μηδὲ ἀμυνομένου τὰς τεροσβολάς, ἀλλὰ 
τοῦ μὲν ἀχούοντος ἑχόντος ἑαυτὸν ἐνδιδόντος, τοῦ διαβαλ- 
λομένου δὲ τὴν ἐπιβουλὴν ἀγνοοῦντος" ὥσπερ γὰρ ἐν νυχτὶ 
πόλεως ἁλούσης καϑεύδοντες οἱ διαβαλλόμενοι φονεύονται. 

23 23. καὶ τὸ πάντων οἴχτιστον, ὃ μὲν οὐκ εἰδὼς và γεγενη- 158 
μένα προσέρχεται τῷ φίλῳ φαιδρὸς ἅτε μηδὲν ἑαυτῷ 
φαῦλον συνεττιστάμενος xai τὰ συνήϑη λέγει καὶ ποιεῖ, 
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παντὶ τρόπῳ ὃ ἄϑλιος ἐνηδρευμένος" ὃ δὲ ἣν uiv ἔχῃ τι 
γενναῖον καὶ ἐλεύϑερον καὶ παρρησιαστικόν, εὐθὺς ἐξέρρηξε 
τὴν ὀργὴν καὶ τὸν ϑυμὸν ἐξέχεε, καὶ τέλος τὴν ἀπολογίαν 
προσιέμενος ἔγνω μάτην κατὰ τοῦ φίλου παρωξυμμένος" 
24. ἣν δὲ ἀγενγέστερος καὶ ταπεινότερος, προσίεται μὲν 24 
καὶ προσμειδιᾷ τοῖς χείλεσιν ἄχροις, μισεῖ δὲ καὶ λάϑρᾳ 
τοὺς ὀδόντας διαπρίει καί, ὡς Ó ποιητής φησι, βυσσοδομεύει 

154 τὴν ὀργήν. οὗ δὴ ἐγὼ οὐδὲν οἶμαι ἀδικώτερον οὐδὲ δου- 
λοτερεττέστερον, ἐνδαχόντα τὸ χεῖλος ὑποτρέφειν τὴν χολὴν 
χαὶ τὸ μῖσος ἐν αὑτῷ καταάχλειστον αὔξειν ἕτερα μὲν 
κεύϑοντα ἐνὶ φρεσίν, ἄλλα δὲ λέγοντα καὶ ὑποχρινόμενον 
ἱλαρῷ καὶ κωμιχῷ τῷ προσώπῳ μάλα περιπαϑῆὴ τινα xai 

155 ἰοῦ γέμουσαν τραγῳδίαν. μάλιστα δὲ τοῦτο πάσχουσιν, 
ἐπειδὰν πάλαι φίλος ὃ ἐνδιαβάλλων δοκῶν εἶναι τῷ ἐνδια- 
βαλλομένῳ ποιῆται ὅμως" τότε γὰρ οὐδὲ φωνὴν ἀκούειν 
ἔτε ϑέλουσι τῶν διαβαλλομένων ἢ τῶν ἀπολογουμένων, 
τὸ ἀξιότειστον τῆς κατηγορίας ix τῆς ττάλαι δοκούσης φι- 
λίας προειληφότες, οὐδὲ τοῦτο λογιζόμενοι, ὅτι πολλαὶ 

156 πολλάκις ἐν τοῖς φιλτάτοις μίσους τταραπέπτουσιν αἰτίαι 
τοὺς ἄλλους λανϑανουσαι" καὶ ἐνίοτε οἷς αὐτός τις ἔνο- 
χός ἐστι, ταυτὶ φϑάσας κατηγόρησε τοῦ πλησίον ἐχφυγεῖν 
οὕτω πειρώμενος τὴν διαβολήν. καὶ ὅλως ἐχϑρὸν μὲν 
οὐδεὶς ἂν τολμήσειε διαβαλεῖν" ἄτπειστος γὰρ αὐτόϑι ἡ 
κατηγορία πρόδηλον ἔχουσα τὴν αἰτίαν" τοῖς δοχοῦσι δὲ 
μάλιστα φίλοις ἐπιχειροῦσι τὴν πρὸς τοὺς ἀκούοντας 
εὔνοιαν ἐμφῆναι προαιρούμενοι, ὅτι ἐπεὶ τῷ ἐκείνων συμ- 
φέροντι οὐδὲ τῶν οἰχειοτάτων ἀπέσχοντο. 25. εἰσὶ δέ 30 
τινες οἱ κἂν μάϑωσιν ὕστερον ἀδίκως διαβεβλημένους 
παρ᾽ αὐτοῖς τοὺς φίλους, ὅμως ὑὕττ᾽ αἰσχύνης ὧν ἐπί- 
στευσαν οὐδ᾽ ἔτι προσίεσϑαι οὐδὲ προσβλέπειν τολμῶσιν 
αὐτοῖς ὥσπερ ἠδικημένοι, ὅτε μηδὲν ἀδικοῦντας ἐπέγνω- 
σαν. 20. τοιγαροῦν πολλῶν χκαχῶν ὃ βίος ἐπλήσϑη ὑπὸ 26 
τῶν οὕτω ῥᾳδίως καὶ ἀνεξετάστως ττετειστευμένων δια- 
βολῶν. 1j μὲν γὰρ 'ἄντεια 

157 τεϑναίης (φησίν), ὦ Προῖτ᾽, ἢ κάχτανε Βελλεροφόντην, 
ὅς μ᾽ ἔϑελεν φιλότητι μιγήμεναι οὐχ ἐϑελούσῃ 
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αὐτὴ προτέρα ἐπιχειρήσασα xal ὑπεροφϑεῖσα. xol μιχροῦ 
ó νεανίας ἐν τῇ πρὸς τὴν Χίμαιραν συμπλοχῇ διεφϑάρη 
ἐπιτίμιον σωφροσύνης ὑποσχὼν χαὶ τῆς πρὸς τὸν ξένον 
αἰδοῦς ὑττὸ μάχλου γυναιχὸς ἐπιβεβουλευμένος. ἢ δὲ Φαί- 
ὄρα, κἀκείνη τὰ ὅμοια κατειποῦσα τοῦ προγόνου, ἐπεά- 
ρατον ἐποίησε τὸν Ἱππόλυτον γενέσϑαι ὑπὸ τοῦ πατρὸς 
οὐδέν, ὦ ὁδοῖς οὐδὲν ἀνόσιον εἰργασμένον. 21. »aí, φήσει 
zig" ἀλλ᾽ abiens ἐστιν ἐνίοτε ὃ διαβάλλων ἀνὴρ τά τε 

ἄλλα δίκαιος καὶ συνετὸς εἶναι δοκῶν, καὶ ἐχρῆν προσέχειν 
αὐτῷ ἅτε μηδὲν ἂν τοιοῦτο καχουργήσαντι. ἀρ᾽ οὖν τοῦ 
᾿«ριστείδου ἔστι τις δικαιότερος; ἀλλ᾽ ὅμως κἀχεῖνος συ- 
γέστη inl τὸν Θεμιστοκλέα xal συμπαρώξυνε τὸν δῆμον, VS 
ἧς, φασίν, ἐχεῖνος πολιτικῆς φιλοτιμίας ὕπο κεχνισμένος. 
δίκαιος μὲν γὰρ ὡς τερὸς τοὺς ἄλλους ᾿Αριστείδης, ἄνϑρωπος 
δὲ καὶ αὐτὸς ἦν καὶ χολὴν εἶχε, καὶ ἠγάπα τινὰ καὶ ἐμίσει. 

28 28. xol εἴ ye ἀληϑής ἐστιν ὃ περὶ τοῦ Παλαμήδους λόγος, 
ὃ συνετώτατος τῶν ᾿Αχαιῶν κὰν τοῖς ἄλλοις ἄριστος τὴν 
ἐγειβουλὴν καὶ ἐνέδραν ὑττὸ φϑόνου φαίνεται συντεϑεικὼς 
κατὰ ἀνδρὸς ὁμαίμου καὶ φίλου καὶ ἐπεὶ τὸν αὐτὸν κίνδυνον 
ἐκπτετελευχότος" οὕτως ἔμφυτον ἅπασιν ἀνθρώποις ἡ περὶ 

29 τὰ τοιαῦτα ἁμαρτία. 29. τί yàg ἂν τις ἢ τὸν Σωκράτην 
λέγοι τὸν ἀδίχως πρὸς τοὺς ᾿ϑηναίους διαβεβλημένον dg 19 
ἀσεβῇ καὶ ἐπίβουλον; ἢ τὸν Θεμιστοκλέα ἢ τὸν ΠΠιλτιάδην, 
τοὺς μετὰ τηλικαύτας γίχας ini προδοσίᾳ τῆς Ἑλλάδος 
ὑπόπτους γενομένους; μυρία γὰρ τὰ παραδείγματα χαὶ 

80 σχεδὸν τὰ πιλεῖστα ἤδη γνώριμα. 30. τέ οὖν χρὴ καὶ πτοιεῖν 
τόν γε γοῦν ἔχοντα ἢ ἀρετῆς ἢ ἀληϑείας ἀμφισβητοῦντα; 

Org, οἶμαι, καὶ Ὅμηρος ἐν τῷ περὶ Σειρήνων μύϑῳ 
ἠνίξατο πιαρατιλεῖν κελεύσας τὰς ὀλεϑρίους ταύτας τῶν 
ἀχουσμάτων ἡδονὰς καὶ ἀποφράττειν τὰ ὦτα xal μὴ ἀνέδην 
αὐτὰ ἀναπετανγύειν τοῖς πάϑει τεροειλημμένοις, ἀλλ᾽ ἐπι- 19) 
στήσαντα ἀχριβῇ ϑυρωρὸν τὸν λογισμὸν ἅπασι τοῖς λεγο- 
μένοις τὰ μὲν ἄξια προσίεσϑαι xal παραβάλλεσϑαι, τὰ 
φαῦλα δὲ ἀποχλείειν xal ἀπωϑεῖν" καὶ γὰρ ἂν εἴη γε- 
λοῖον τῆς μὲν oixíag ϑυρωροὺὶς καϑιστάναι, τὰ ὦτα δὲ καὶ 

81 τὴν διάνοιαν ἀνεῳγμένα ἐᾶν. 31. ἐπειδὰν τοίνυν τοιαῦτα 

2 X 
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προσίῃ τις λέγων, αὐτὸ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ χρὴ τὸ ττρᾶγμα ἐξε- 
τάζειν, μήτε ἡλικίαν τοῦ λέγοντος ὁρῶντα μήτε τὸν ἄλλον 
βίον μήτε τὴν ἐν τοῖς λόγοις ayyívoiav: ὅσῳ γάρ τις 
πεϑανώτερος, τοσούτῳ ἐπιμελεστέρας δεῖται τῆς ἐξετά- 

σεως. οὗ δεῖ τοίνυν τειστεύειν ἀλλοτρέᾳ κρίσει, μᾶλλον 
δὲ μέσει τοῦ κατηγοροῦντος, ἀλλ᾽ ἑαυτῷ τὴν ἐξέτασιν 
φυλακτέον τῆς ἀληϑείας, ἀποδόντα καὶ τῷ διαβάλλοντι 
τὸν φϑόνον καὶ ἐν φανερῷ ποιησάμενον τὸν ἔλεγχον τῆς 
ἑχατέρου διανοίας, καὶ μισεῖν οὕτω καὶ ἀγαπᾶν τὸν δε- 

161 δοχιμασμένον. τερὲν δὲ τοῦτο ποιῆσαι ἐχ τῆς πρώτης δια- 

162 

βολῆς κεχινημένον, Ἡράκλεις ὡς μειρακιῶδες καὶ ταπεινὸν 
καὶ πάντων οὐχ ἥκεστα ἄδικον. 82. ἀλλὰ τούτων ἁπάντων 
αἴτιον, ὅπερ iv ἀρχῇ ἔφημεν, ἢ ἄγνοια καὶ τὸ ἐν σκότῳ 
που δἶναι τὸν ἑἕχάστου tQÓzOY' ὡς εἴ γε ϑεῶν τις ἀπο- 
χαλύψειεν ἡμῶν τοὺς βίους, οἴχοιτο ἂν φεύγουσα ἐς τὸ 
βάραϑρον ἡ διαβολὴ χώραν οὐκ ἔχουσα, ὡς ἂν πεφωτι- 
σμένων τῶν πραγμάτων ὑττὸ τῆς ἀληϑείας. 

ΠΕΡῚ TOY OIKOY. 
1. Εἶτα ᾿Δλέξανδρος μὲν &me9íugoe» ἐν τῷ Κύδνῳ 

λούσασϑαι καλόν τὲ καὶ διαυγῆ τὸν ποταμὸν ἰδὼν καὶ 
ἀσφαλῶς βαϑὺν καὶ προσηνῶς ὀξὺν καὶ νήξασϑαι ἡδὺν 
καὶ ϑέρους ὥρᾳ ψυχρόν, ὥστε καὶ ἐπὶ προδήλῳ τῇ νόσῳ, 
ἣν ἐνόσησεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, δοχεῖ μοι οὐκ ἂν τοῦ λουτροῦ 
ἀπτοσχέσϑαι, οἶκον δέ τις ἰδὼν μεγέϑει μέγιστον xal κάαλ- 
λει κάλλιστον καὶ φωτὶ φαιδρότατον xai χρυσῷ στιλπνό- 
τατον καὶ γραφαῖς ἀνθηρότατον οὐκ ἂν ἐπτιϑυμήσειε λό- 
γους ἐν αὐτῷ διαϑέσϑαι, εἰ τύχοι περὶ τούτους διατρίβων 
καὶ ἐνευδοκιμῆσαι xai ἐλλαμπιρύνασϑαι καὶ βοῆς ἐμπλῆσαι 
χαὶ ὡς ἔνε μάλιστα καὶ αὐτὸς μέρος τοῦ κάλλους αὐτοῦ 
γενγέσϑαι, ἀλλὰ ττερισχοπήσας ἀκριβῶς καὶ ϑαυμάσας 
μόνον ἄπεισι χωφὸν αὐτὸν xal ἄλογον καταλιττὼν μήτε 
προσειττὼν μήτε τεροσομιλήσας ὥσπερ τις ἄναυδος ἢ 
φϑόνῳ σιωττὰᾶν ἐγνωκώς; 2. Ἡράχλεις, ὡς οὐ φιλοκάλου 
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τινὸς οὐδὲ περὶ τὰ εὐμορφότατα ἐρωτιχοῦ τὸ ἔργον, 
ἀγροικία δὲ πολλὴ καὶ ἀπτειροκαλία καὶ προσέτι γε ἀμουσέα 
τῶν ἡδίστων αὑτὸν ἀπαξιοῦν καὶ τῶν καλλίστων ἀποξενοῦν 
χαὶ μὴ συνιέναι ὡς οὐχ ὃ αὐτὸς περὶ τὰ ϑεάματα νόμος 
ἰδιώταις ve καὶ πεπαιδευμένοις ἀγδράσιν , ἀλλὰ τοῖς μὲν 
ἀπόχρη τὸ κοινὸν τοῦτο ἰδεῖν μόνον “καὶ περιβλέψαι καὶ 
τὼ ὀφϑαλμὼ περιενεγχεῖν καὶ πρὸς τὴν ὀροφὴν ἀναχῦψαι 
καὶ τὴν χεῖρα ἐπισεῖσαι καὶ xa9' ἡσυχίαν ἡσθῆναι δέει 191 
τοῦ μὴ ἂν δυνηϑῆναι ἄξιόν τι τῶν βλεπομένων εἰπεῖν, 
ὅστις δὲ μετὰ παιδείας ὁρᾷ τὰ΄ καλά, οὐκ ἄν, οἶμαι, ἀγα- 
πήσειεν ὄψει μόνῃ καρττωσάμενος τὸ τερπνὸν οὐδ᾽ ἂν 
ὑπομείναι ἄφωνος ϑεατὴς τοῦ κάλλους γενέσϑαι, πειράσεται 
δὲ ὡς οἷόν τε xol ἐνδιατρῖψαι καὶ λόγῳ ἀμείψασϑαι τὴν 

8 ϑέαν. 3. ἡ δὲ ἀμοιβὴ οὐκ ἔπαινος τοῦ οἴκου μόνον c 
τοῦτο μὲν yàg ἴσως ἐκείνῳ τῷ νησιώτῃ μειρακίῳ ἔπρεττε, 
τὴν Μενελάου οἰκίαν ὑτεερεχτεεττλῆχϑαι xal πρὸς τὰ ἐν 
οὐρανῷ καλὰ τὸν ἐλέφαντα καὶ τὸν χρυσὸν αὐτῆς àztt- 
κάζειν, ἅτε μηδὲν ἐν γῇ καλόν τι ἄλλο ἑωραχότι — ἀλλὰ 
xal τὸ εἰπεῖν ἐν αὐτῷ καὶ τοὺς βελτίστους συγκαλέσαντα 
λόγων ἐτείδειξιν ττοιήσασϑαι μέρος τοῦ ἐπαίνου καὶ τοῦτο 
γένοιτ᾽ ἄν. xal τὸ πρᾶγμα ὑπερήδιστον, οἶμαι, οἴκων ὃ 
κάλλιστος εἰς ὑποδοχὴν λόγων ἀναπεπταμένος καὶ ἐπαίνου 
xol εὐφημίας μεστὸς ὦν, ἠρέμα καὶ αὐτὸς ὥσπερ τὰ ἄντρα 
συνεπτηχῶν καὶ τοῖς λεγομένοις πιαραχολουϑῶν xol παρα- 
τείνων τὰ τελευταῖα τῆς φωνῆς xol τοῖς ὑστάτοις τῶν 
λόγων ἐμβραδίνων, μᾶλλον δὲ ὡς &v τις εὐμαϑὴς ἀκροατὴς 
διαμνημονεύων τὰ εἰρημένα καὶ τὸν λέγοντα ἐπαινῶν καὶ 
ἀντίδοσιν οὐκ ἄμουσον ποιούμενος πρὸς αὐτά" οἷόν τι 
πάσχουσι πρὸς τὰ αὐλήματα τῶν ποιμένων αἱ σκοπιαὶ 
ἐπαυλοῦσαι τῆς φωνῆς ἐπανιούσης κατὰ τὸ ἀντίτυπον καὶ 
πρὸς αὑτὴν ἀναστρεφούσης᾽ οἱ δὲ ἰδιῶται νομίζουσι τεαρ- 
ϑένον τινὰ εἶναι τὴν ἀμειβομένην τοὺς ἄδοντας ἢ βοῶντας 
ἐν μέσοις που τοῖς κρημνοῖς χατοιχοῦσαν καὶ λαλοῦσαν ἐκ 

4 τῶν τιετρῶν ἔνδοϑεν. 4. ἔμοιγ᾽ ovv δοκεῖ καὶ συγεξαίρεσϑαι 192 
οἴχου πολυτελείᾳ T) τοῦ λέγοντος γνώμη xol πρὸς τοὺς 
λόγους ἐπεγείρεσϑαι, καϑάπερ τι καὶ ὑποβαλλούσης τῆς 
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ϑέας" σχεδὸν γὰρ ἐσρεῖ τε διὰ τῶν ὀφθαλμῶν ἐπὶ τὴν 
Wuyrv καλόν, εἶτα πρὸς αὐτὸ χοσμῆσαν ἐχπέμπει τοὺς 
λόγους. ἢ τῷ μὲν ᾿ἸΑχιλλεῖ πιστεύίομεν, τὴν ὄψιν τῶν 
ὅσελων ἐπιτεῖναι κατὰ τῶν Φρυγῶν τὴν ὀργήν, καὶ ἐπεὶ 
ἐνέδυ αὐτὰ πειρώμενος, ἐπαρϑῆναι xal πττερωϑῆναι πρὸς 
τὴν TOi πολέμου ἐπιιϑυμίαν, λόγου δὲ σπουδὴν μὴ émi- 
τείνεσϑαι πρὸς κάλλη χωρίων; καίτοι Σωχράτει μὲν ἀττέ- 
χρησε πλατάνου εὐφυία καὶ πόα εὐθαλὴς καὶ πηγὴ διαυ- 
γῆς μικρὸν ἀπὸ τοῦ Εἰλισσοῦ, κἀνταῦϑα καϑεζόμενος 
Φαίδρου τε τοῦ lMvggiwovoíov χατειρωνεύετο xol τὸν 
“«“Ἰυσίου τοῦ Κεφάλου λόγον διήλεγχε καὶ τὰς lMovoag 
ἐχάλει xal ἐπίστευεν ἥξειν αὐτὰς ἐπὶ τὴν ἐρημίαν συν- 
εἐτειληψομένας τῶν τεερὶ τοῦ ἔρωτος λόγων, καὶ oix ἡσχύ- 
γετο γέρων ἄνϑρωπος τταρακαλῶν :ταρϑένους συνεισομένας 
τὰ παιδεραστικά. ἐς δὲ οὕτω καλὸν χωρίον ovx [a»] 
οἰόμεϑα καὶ ἀκλήτους αὐτὰς ἐλϑεῖν; ὅ. καὶ μὴν οὐ κατά 
γ8ὲ σκιὰν μόνην οὐδὲ κατὰ πλατάνου κάλλος ἡ ὑποδοχή, 

198 οὐδ᾽ ἂν τὴν ixi τῷ Εἰλισσῷ καταλιπὼν τὴν βασιλέως λέ- 
γῃς τὴν χρυσῆν" ἐκείνης μὲν γὰρ ἐν τῇ “εολυτελείᾳ μόνῃ 
τὸ ϑαῦμα, τέχνη δὲ ἢ κάλλος ἢ τέρψις ἢ τὸ σύμμετρον 7 
τὸ εὔρυϑμον οὐ συνείργαστο οὐδὲ κατεμέμικτο τῷ χρυσῷ, 

ἀλλ᾽ ἦν βαρβαρικὸν τὸ ϑέαμα, πλοῦτος μόνον xai φϑόνος 
τῶν ἰδόντων xal εὐδαιμονισμὸς τῶν ἐχόντων" ἔπαινος δὲ 
οὐδαμοῖ προσῆν οὐδὲ γὰρ ἔμελε τοῖς ᾿Αρσακίδαις τῶν 
καλῶν οὐδὲ πρὸς τὸ τερτεγὸν ἐποιοῦντο τὰς ἐτειδείξεις οὐδ᾽ 
ἐφρόντιζον εἰ ἐπαινέσονται οἱ ϑεαταί, ἀλλ᾽ ὅπτως ἐχπελα- 
γήσονται" οὐ φιλόχκαλοι γάρ, ἀλλὰ φιλόπλουτοί εἶσιν oí 
βάρβαροι. 6. τούτου δὲ τοῦ οἴκου τὸ κάλλος οὐ κατὰ 
βαρβαρικούς τινας ὀφϑαλμοὺς οὐδὲ κατὰ Περσικὴν ἀλα- 
ζονείαν ἢ βασιλικὴν μεγαλαυχίαν οὐδὲ ττένητος μόνον, ἀλλὰ 
εὐφυοῦς ϑεατοῦ δεόμενον καὶ ὅτῳ μὴ ἐν τῇ ὄψει ἡ κρίσις, 
ἀλλά τις καὶ λογισμὸς ἐπαχολουϑεῖ τοῖς βλεπομένοιζ. τὸ 
γὰρ τῆς τε ἡμέρας πρὸς τὸ κάλλιστον ἀποβλέπειν --- 
κάλλιστον δὲ αὐτῆς καὶ ττοϑεινότατον ἡ ἀρχή — καὶ τὸν 
ἥλιον ὑπερκύψαντα εὐθὺς ὑποδέχεσϑαι καὶ τοῦ φωτὸς 

194 ἐμπτίπελασθαι ἐς κόρον ἀναττεπταμένων τῶν ϑυρῶν, καϑ᾽ 
10* 
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ὃ καὶ và ἱερὰ βλέποντα ἐποίουν οἵ παλαιοί, xol τὸ τοῦ 
μήκους πρὸς τὸ πλάτος xal ἀμφοῖν πρὸς τὸ ὕψος εὔρυϑμον 
καὶ τῶν φωταγωγῶν τὸ ἐλευϑερον καὶ πρὸς ὥραν ἑκάστην 
εὖ ἔχον πῶς οὐχ ἡδέα ταῦτα πάντα xai ἐπαίνων ἄξια; 

1 7. ἔτι δὲ ϑαυμάσειεν ἂν τις καὶ τῆς ὀροφῆς ἐν τῷ εὐμόρφῳ 
τὸ ἀπέριττον xal ἐν τῷ εὐχόσμῳ τὸ ἀνετίλητττον καὶ τὸ 
τοῦ χρυσοῦ ἐς τὸ εὐτερεπὲς σύμμετρον, ἀλλὰ μὴ περὶ τὰς 
χρείας ἐπίφϑονον, ἀλλ᾽ ὅπόσον ἂν καὶ γυναικὶ σώφρονι 
καὶ καλῇ ἀρχέσῃ ἐπισημότερον ἐργάσασϑαι τὸ χάλλος ἢ 
περὶ τῇ δειρῇ λεπτός τις ὅρμος ἢ περὶ τῷ δαχεύλῳ σφεν- 
δόνη εὔφορος ἢ iv τοῖν ὥτοιν ἐλλόβια ἢ πόρπη τις U 
ταινία τὸ ἄφετον τῆς κόμης συνδέουσα, τοσοῦτον τῇ EU- 
μορφίᾳ προστιϑεῖσα ὅσον τῇ ἐσθῆτι ἡ πορφύρα" αἱ δέ γε 
ἑταῖραι, καὶ μάλιστα αἱ ἀμορφότεραι αἰτῶν, καὶ τὴν 
ἐσθῆτα ὅλην πορφυρᾶν xol τὴν δειρὴν χρυσὴν τεεττοέηνται 
τῷ πολυτελεῖ ϑηρώμεναι τὸ ἐπαγωγὸν xoi τὸ ἐνδέον τῷ 
καλῷ προσϑέσει τοῦ ἔξωϑὲεν τερπνοῦ σταραμυϑούμεναι, 
ἡγοῦνται γὰρ καὶ τὴν ὠλένην αὐταῖς στιλττνοτέραν φανεῖ- 
σϑαι συναττολάμττουσαν τῷ χρυσῷ xoi τοῦ ποδὸς τὸ μὴ 
εὐπερίγραφον λήσειν vztó χρυσῷ σανδάλῳ καὶ τὸ πρόσωτιον 
αὐτὸ ἐρασμιώτερον γενήσεσϑαι τῷ φαεινοτάτῳ συνορώ- 
μενον. ἀλλ᾽ ἐχεῖναι μὲν οὕτως" ἡ δέ γε σώφρων οἰχία — | 
χρυσῷ μὲν τὰ ἀρκοῦντα καὶ μόνον τὰ ἀναγκαῖα τεροσχρῆται, 
τὸ δ᾽ αὐτῆς κάλλος οὐκ ἂν αἰσχύνοιτο, οἶμαι, καὶ γυμνὸν 
δειχνύουσα. 

8 8. Καὶ τοίνυν ἡ τοῦδε τοῦ οἴχου ὀροφή, μᾶλλον δὲ 196 
χεραλὴ εὐπρόσωπος μὲν xoi xa9! ἑαυτήν, τῷ χρυσῷ δὲ 
ἐς τοσοῦτον κεχόσμηται, εἰς ὅσον xai οὐρανὸς ἐν νυχτὶ ὑπὸ 
τῶν ἀστέρων ἐκ διαστήματος ττερελαμττόμενος xal ix δια- 
λείμματος ἀνθῶν τῷ πυρί. εἰ δέ γε πῦρ ἣν τὸ πᾶν, οὐ 
καλὸς av, ἀλλὰ φοβερὸς ἡμῖν ἔδοξεν. ἴδοι δ᾽ ἄν τις οὐδ᾽ β 
ἀργὸν ἐνταῦϑα τὸν χρυσὸν οὐδὲ μόνου τοῦ τέρποντος civexa 
τῷ λοιπῷ χόσμῳ συνεσπαρμένον, ἀλλὰ καὶ αὐγήν τινα | 
ἡδεῖαν ἀπολάμτιει xal τὸν olxov ὅλον ἐπιχρώννυσι τῷ 
ἐρυϑήματι" ὅπόταν γὰρ τὸ φῶς προσπεσὸν ἐφάψηται καὶ 
) - - - , 2 , τ ἀναμιχϑῇ τῷ χρυσῷ, κοινόν τι ἁπαστράπτουσι καὶ διπλα- 
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σίαν τοῦ ἐρυϑήματος ἐχφαίνουσι τὴν αἰϑρίαν. 9. τὰ μὲν 9 
δὴ ὑψηλὰ καὶ κορυφαῖα τοῦ οἴκου τοιάδε, Ὁμήρου τινὸς 
δεόμενα ἐπαινέτου, ἵνα αὐτὸν ἢ ὑψώροφον ὡς τὸν Ἑλένης 
ϑάλαμον ἢ αἰγλήεντα ὡς τὸν Ὄλυμπον εἴποι" τὸν δὲ ἄλλον 
χόσμον χαὶ τὰ τῶν τοίχων γράμματα καὶ τῶν χρωμάτων τὰ 
κάλλη καὶ τὸ ἐναργὲς ἑκάστου καὶ τὸ ἀχριβὲς καὶ τὸ ἀληϑὲς 
ἔαρος ὄψει xal λειμῶνε δὲ εὐανϑεῖ καλῶς ἂν ἔχοι τταρα- 
βαλεῖν᾽ πελὴν τεαρ᾽ ὅσον μὲν ἐκεῖνα ἀπανϑεῖ καὶ μαραίνεται 
xai ἀλλαττεται καὶ ἀποβάλλει τὸ κάλλος, τουτὶ δὲ τὸ ἔαρ 
αἵἴδιον xai λειμὼν ἁμάραντος καὶ τὸ ἄνϑος ἀϑάνατον ἅτε 
μόνης τῆς ὄψεως ἐφαπτομένης καὶ δρεπομένης τὸ ἡδὺ τῶν 
βλεπομένων. 10. τὰ δὴ τοσαῦτα xal τοιαῦτα τίς οὐκ ἂν 

196 ἡσθείη βλέπων ἢ τίς οὐκ ἂν περοϑυμηϑείη καὶ παρὰ τὴν 
δύναμιν ἐν αὐτοῖς λέγειν εἰδὼς αἴσχιστον ὃν ἀπολειφϑῆναι 
τῶν δρωμένων; ἐπαγωγότατον γάρ τι ἡ ὄψις τῶν καλῶν, 
οὐκ ἐπ ἀνθρώπων μόνον, ἀλλὰ καὶ ἵπεπτος ἥδιον ἂν οἶμαι 
δράμοι xara τιρανοῦς πεδίου καὶ μαλαχοῦ, ττροσηνῶς 
δεχομένου τὴν βάσιν καὶ ἠρέμα ὑπείκοντος τῷ ποδὲ xal 
μὴ ἀντιτυποῦντος τῇ ὅτελῇ᾽ ἅπαντι γοῦν τότε χρῆται τῷ 
δρόμῳ xal ὅλον ἐπιδοὺς ἑαυτὸν τῷ τάχει ἁμιλλᾶται καὶ 
πρὸς τοῦ τεεδίου τὸ κάλλος. 11. ὃ δὲ ταὼς ἦρος ἀρχομένου 11 
πρὸς λειμῶνά τινα ἐλθών, ὁπότε καὶ τὰ ἄνϑη πρόεισιν 
οὐ ποϑεινότερα μᾶλλον, ἀλλὰ καὶ ὡς ἂν εἴποι τις ἀνϑη- 
ρότερα χαὶ τὰς βαφὰς καϑαρώτερα, τότε καὶ οὗτος 
ἐχπετάσας τὰ πτερὰ καὶ ἀναδείξας τῷ ἡλίῳ καὶ τὴν 
οὐρὰν ἐπάρας καὶ πάντοϑεν αὑτῷ τιεριστήσας ἐπειδείχνυ- 
ται τὰ ἄνϑη τὰ αὑτοῦ xal τὸ ἔαρ τῶν πτερῶν ὥσπερ 
αὐτοῦ τπιροχαλοῦντος τοῦ λειμῶνος ἐς τὴν ἅμιλλαν" ἐπίι- 
στρέφει γοῦν ἑαυτὸν xal περιάγει καὶ ἐμπομπεύει τῷ 
κάλλει" ὅτε δὴ καὶ ϑαυμασιώτερος φαίνεται πρὸς τὴν 
αὐγὴν ἀλλαττομένων αὐτῷ τῶν χρωμάτων χαὶ μετα- 
βαινόντων ἠρέμα καὶ πρὸς ἕτερον εὐμορφίας εἶδος τρε- 
σεομένων. τεάσχει δὲ αὐτὸ μάλιστα ixl τῶν χύκλων, oUg 
ἐχε᾿ ἄκροις ἔχει τοῖς πτεροῖς, Ἰριδός τινος ἕχαστον ττερι- 
ϑεούσης᾽ 0 γὰρ τέως χαλχὸς ἦν, τοῦτο ἐγκλίναντος 

197 ὀλίγον χρυσὸς ὥφϑη, καὶ τὸ tz τῷ ἡλίῳ κυαναυγές, ei 

0 e 



150 AOYKIANOY 

σκιασϑείη, χλοαυγές ἐστιν᾽ οὕτως μεταχοσμεῖται πρὸς τὸ 
12 φῶς ἡ πτέρωσις. 12. ὅτι μὲν γὰρ καὶ ἡ ϑάλαττα ἱκανὴ 

προχαλέσασϑαι καὶ εἰς ἐπιϑυμίαν ἐπισπάσασϑαι ἐν γαλήνῃ 
φανεῖσα, ἔστε, κἂν μὴ εἴπω" ὅτε, εἶ χαὶ παντάπασιν ἥπει- 
ρώτης καὶ ἀπτειρόπλους τις εἴη, πάντως ἂν ἐθελήσειε χαὶ 
αὐτὸς ἐμβῆναι καὶ περιπλεῦσαι καὶ πολὺ ἀπὸ τῆς γῆς 
ἀποσττάσαι» καὶ μάλιστα εἶ βλέποι τὴν μὲν αὔραν χούφως 
ἐπουριάζουσαν τὴν ὀϑόνην, τὴν δὲ ναῦν προσηνῶς τε xal 
λείως ἐπ᾿ ἄκρων ἠρέμα διολισϑάνουσαν τῶν χυμάτων. 

18 13. καὶ τοίνυν καὶ τοῦδε τοῦ οἴχου τὸ κάλλος ἱκανὸν xai 
παρορμῆσαι ἐς λόγους χαὶ λέγοντα ἐπεγεῖραι καὶ πάντα 
τρόπον εὐδοχιμῆσαι παρασχευάσαι. ἐγὼ μὲν δὴ τούτοις 
πείϑομαι καὶ ἤδη τεέπεισμαι xol ἐς τὸν οἶκον ἐπὶ λόγοις 
παρελήλυϑα ὥσπερ ὑπ᾽ ἴυγγος ἢ Σειρῆνος τῷ κάλλει 
ἑλκόμενος, ἐλπίδα οὐ μικρὰν ἔχων, el καὶ τέως ἡμῖν ἄμορφοι 
σαν οἱ λόγοι, καλοὺς αὐτοὺς φανεῖσϑαι καϑάπερ ἐσϑῆτι 
καλῇ κεχοσμημένους. 

14 14. Ἕτερος δέ τις οὐκ ἀγεννὴς Aóyog; ἀλλὰ χαὶ πάνυ 

γενναῖος, ὥς φησι, xal μεταξύ μου λέγοντος ὑπέχρουε 
xal διαχότιτειν ἐπειρᾶτο τὴν ῥῆσιν καὶ ἐπειδὴ némav- 
μαι, οὐκ ἀληϑῆ ταῦτα λέγειν φησέ ue, ἀλλὰ ϑαυμαζειν, 
εἰ φάσκοιμι ἐτειτηδειότερον εἶναι πρὸς λόγων ἐπίδειξιν 
οἴκου κάλλος γραφῇ καὶ χρυσῷ κεχοσμημένον᾽ αὐτὸ γάρ 198 
σου τοὐναντίον ἀποβαίνειν. μᾶλλον δέ, εἰ δοκεῖ, αὐτὸς 
σπαρελϑὼν ὃ λόγος ὑττὲρ ἑαυτοῦ καϑάπερ ἐν δικασταῖς 
ὑμῖν εἰπάτω, ὕπη λυσιτελέστερον ἡγεῖται τῷ λέγοντι &b- 
τέλειαν οἴχου xol ἀμορφίαν. ἐμοῦ μὲν ἀκηχόατε ἤδη λέ- 
γοντος, ὥστε οὐδὲν δέομαι δὶς περὶ τῶν αὐτῶν εἰπεῖν, 
ὃ δὲ παρελϑὼν ἤδη λεγέτω κἀγὼ σιωπήσομαι καὶ πρὸς 
ὀλίγον αὑτῷ μεταστήσομαι. 1. "ἄνδρες τοίνυν δικασταί, 
φησὶν ὃ λόγος, Ó μὲν προειττὼν ῥήτωρ πτολλὰ καὶ μεγάλα 
τόνδε τὸν οἶχον ἐπήνεσε καὶ τῷ ἑαυτοῦ λόγῳ ἐχόσμησεν, 
ἐγὼ δὲ τοσούτου δέω ψόγον αὐτοῦ διεξελεύσεσϑαι, ὥστε 
καὶ τὰ ὑπ᾽ ἐκείνου παραλελειμμένα προσϑήσειν μοι δοχῶ᾽ 
ὅσῳ γὰρ ἂν ὑμῖν καλλίων φαίνηται, τοσῷδε ὑπεναντίος 
τῇ τοῦ λέγοντος χρείᾳ δειχϑήσεται. xal πρῶτόν ye ἐπεειδὴ 

» Qt 
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γυναικῶν xol xoouov xal χρυσοῦ éxeivog ἐμνημόνευσε, 
κἀμοὶ ἐπιτρέψατε χρήσασϑαι τῷ παραδείγματι" φημὶ yàg 
οὖν καὶ γυναιξὶ καλαῖς οὐχ ὅπως συλλαμβάνειν ἐς τὸ εὐ- 
μορφότερον, ἀλλὰ xal ἐναντιοῦσϑαι τὸν χόσμον τὸν πο- 
λύν, ὅποταν τῶν ἐντυγχανόντων ἕχαστος ὑπὸ τοῦ χρυ- 
σοῦ καὶ τῶν M3tv TOY πολυτελῶν ἐχτελαγεὶς ἀντὶ τοῦ 
ἐπαινεῖν ἢ ἢ χρόαν ἢ βλέμμα "ἢ δειρὴν ἢ 7 πῆχυν ἢ δάχτυ- 
λον, ὃ δὲ ταῦτ' ἀφεὶς ἐς τὴν σαρδὼ ἢ τὸν σμάραγδον ἢ ἢ 
τὸν ὅρμον ἢ τὸ Ψψέγιον ἀποβλέπῃ, ὥστε ἄχϑοιτο ἂν κι 

199 χότως παρορωμένη διὰ τὸν χόσμον, οὐκ ἀγόντων σχο- 
λὴν ἐπαινεῖν αὐτὴν τῶν ϑεατῶν, ἀλλὰ πάρεργον αὕτῆς 
ποιουμένων τὴν ϑέαν. 10. ὅπερ ἀνάγκη, οἶμαι, παϑεῖν 
καὶ τὸν ἐν οὕτω καλοῖς ἔργοις λόγους δειχνύοντα᾽ λαν- 
ϑάνει γὰρ ἐν τῷ μεγέϑει τῶν καλῶν τὸ λεχϑὲν καὶ ἀμαυ- 
ροῦται xal συναρττάζεται, καϑάτεερ εἰ λύχνον τις ἐς πυρ- 
καϊὰν μεγάλην φέρων ἐμβάλλοι ἢ μύρμηκα ἐπὶ ἐλέφαντος 
ἢ καμήλου δεικνύοι. τοῦτο γοῦν φυλαχτέον τῷ λέγοντι. 
χαὶ προσέτι μὴν καὶ τὴν φωνὴν αὐτὴν ἐπιταράττεται ἐν 
οὕτως εὐφώνῳ καὶ ἠχήεντε οἴκῳ λέγων" ἀντιφϑέγγεται 
γὰρ xal ἀντιφωνγεῖ καὶ ἀντιλέγει, μᾶλλον δὲ ἐπικαλύτετει 
τὴν βοήν, οἷόν τι xal σάλπιγξ δρᾷ τὸν αὐλόν, εἰ συναυ- 
λοῖεν, ἢ τοὺς κελευστὰς ἣ ϑάλαττα, ὁπόταν πρὸς κύμα- 
τος ἦχον ἐπᾷδειν τῇ εἰρεσίᾳ ϑέλωσιν" ἐπικχρατεῖ γὰρ ἢ 
μεγαλοφωνία καὶ κατασιωπᾷ τὸ ἧττον. 17. καὶ μὴν xaà- 
κεῖνο, ὅπερ ἔφη ὃ ἀντίδικος, ὡς ἄρα ἐτεεγείρει ὃ καλὸς 
olxog τὸν λέγοντα xal προϑυμότερον παρασχευάζει, ἐμοὶ 
δοκεῖ τὸ ἐναντίον πτοιεῖν᾽ ἐχττλήττει γὰρ xal φοβεῖ καὶ 
τὸν λογισμὸν διαταράττει καὶ δειλότερον ἐργάζεται ἐν- 
ϑυμούμενον ὡς ἁπάντων ἐστὶν αἴσχιστον ἐν εὐμόρφῳ 
χωρίῳ μὴ ὁμοίους φαίνεσϑαι τοὺς λόγους. ἐλέγχων γὰρ 
οὗτος γε ὃ φανερώτατος, ὥσπερ ἂν εἴ τις πιανοτιλέαν κα- 
λὴν ἐνδὺς ἔπειτα φεύγοι πρὸ τῶν ἄλλων, ἐπισημότερος 
ὧν δειλὸς ἀττὸ τῶν ὅτελων. τοῦτο δέ μοι δοχεῖ λογισάμε- 

200»0g xol ὃ τοῦ Ὁμήρου ῥήτωρ ἐκχεῖνος εὐμορφίας ἐλάχι- 
στον φροντίσαι, μᾶλλον δὲ καὶ παντελῶς ἄϊδρε φωτὶ éav- 
τὸν ἀπειχάσαι, ἵνα αὐτῷ παραδοξότερον φαίνηται τῶν 
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λόγων τὸ κάλλος ἐκ τῆς πρὸς τὸ ἀμορφότερον ἐξετάσεως. 
ἄλλως τε ἀνάγκη πᾶσα xal τὴν τοῦ λέγοντος αὑτοῦ διά- 
γοιαν ἀσχολεῖσϑαι περὶ τὴν ϑέαν καὶ τῆς φροντίδος τὸ 
ἀκριβὲς ἐκλύειν τῆς ὄψεως ἐπτιικρατούσης καὶ πρὸς αὑτὴν 
ἑλχούσης xal τῷ λόγῳ προσέχειν οὐκ ἐώσης. ὥστε τίς 
μηχανὴ μὴ οὐχὶ πάντως ἔλαττον ἐρεῖν αὐτὸν τῆς Ψυχῆς 

18 διατριβούσης περὶ τὸν τῶν ὁρωμένων ἔπαινον; 18. ἐῶ 
γὰρ λέγειν ὅτι καὶ οἱ πταρόντες αὐτοὶ xol πρὸς τὴν ἀκρόα- 
σιν παρειλημμένοι ἐτεειδὰν ἐς τοιοῦτον οἶχον παρέλϑω- 
σιν, ἀντὶ ἀχροατῶν ϑεαταὶ καϑίστανται, καὶ οὐχ οὕτω 

Δημόδοκος ἢ Φήμιος ἢ Θάμυρις ἢ “Ἀμφίων ῇ Ὀρφεύς 
τις λέγων ἐστίν, ὥστε ἀποσπάσαι τὴν διάνοιαν αὐτῶν 
ἀπὸ τῆς ϑέας" ἀλλ᾽ οὖν ἕκαστος ἐπειδὰν μόνον ὑπερβῇ 

τὸν οὐδόν, ἀϑρόῳ τῷ κάλλει περιχυϑεὶς λόγων μὲν txel- 
γων ἢ ἀκροάσεως ἀλλ᾽ οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ,,ἀΐοντε ἔοικεν," 
ὅλος δὲ πρὸς τοῖς ὁρωμένοις ἐστίν, εἰ μὴ τύχοι τις παν- 
τελῶς τυφλὸς ὧν ἢ ἐν νυχτὶ ὥσπερ ἡ ἐξ ᾿Αρείου πάγου 

19 βουλὴ ποιοῖτο τὴν ἀχρόασιν. 19. ὅτε γὰρ ovx ἀξιόμαχον 
λόγων ἰσχὺς ὄψει ἀνταγωνίσασϑαι καὶ ὃ Σειρήνων μῦϑος 
παρατεϑεὶς τῷ περὶ τῶν Γοργόνων διδάξειεν ἄν" ἐκχεῖ- 0] 
γαι μὲν γὰρ ἐχήλουν τοὺς παρατιλέοντας μελῳδοῦσαι καὶ 
χολαχεύΐουσαι τοῖς ᾷσμασι καὶ κατατελεύσαντας ἐτεὶ πολὺ 

χατεῖχον, καὶ ὅλως τὸ ἔργον αὐτῶν ἐδεῖτό τινος διατρι- 
βῆς, καί πού τις αὐτὰς καὶ παρέπλευσε καὶ τοῦ μέλους 
παρήκουσε᾽ τὸ δὲ τῶν Γοργόνων κάλλος ἅτε βιαιότατόν 
τε ὃν xal τοῖς καιριωτάτοις τῆς ψυχῆς ὅμιλοῦν εὐϑὺς 
ἐξίστη τοὺς ἰδόντας xol ἀφώνους ἐποίει, ὡς δὲ ὃ μῦϑος 
βούλεται καὶ λέγεται, λίϑινοι ἐγίγνοντο ὑπὸ ϑαύματος. 
ὥστε xal ὃν ὑπὲρ τοῦ ταὼ λόγον εἶπε πρὸς ὑμᾶς μικρὸν 
ἔμπροσϑεν, ὑπὲρ ἐμαυτοῦ εἰρῆσϑαι voit" xai γὰρ ἐκχεί- 
vov ἐν τῇ ὄψει, ovx ἐν τῇ φωνῇ τὸ τερπνόν. καὶ εἴ γέ 
τις παραστησάμενος τὴν ἀηδόνα ἢ τὸν κύχνον Qe κε- 
λεύοι, μεταξὺ δὲ ἀδόντων παραδείξειε τὸν ταὼ σιωπῶν- 
τα, εὖ οἵδ᾽ ὅτι ἐπ᾿ ἐκεῖνον μεταβήσεται 7 Ψυχὴ μαχρὰ 
χαίρειν φράσασα τοῖς ἐχείνων ᾷσμασιν. οἵἴτως ἄμαχόν 

20 τι ἔοιχεν εἶναι ἡ δι᾿ ὄψεως ἡδονή. 20. καὶ ἔγωγε, εἰ βού- 
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λεσϑε, μάρτυρα ὑμῖν τεαρασχήσομαι σοφὸν ἄνδρα, ὃς 
αὐτίκα μοι μαρτυρήσει ὡς πολὺ ἐπιχρατέστερά ἔστι τῶν 
ἀχουομένων τὰ ὁρώμενα. καί μοι σὺ ἤδη ὃ κῆρυξ προς- 
κάλει αὐτὸν Ἡρόδοτον «ύξου “Αλικαρνασόϑεν" κἀπειδὴ 

902) χαλῶς ποιῶν ὑπήκουσε, μαρτυρείτω παρελϑών. ἀναδέ- 
ἔασϑε δὲ αὐτὸν Ἰαστὶ πρὸς ὑμᾶς λέγοντα ὥσπερ αὐτῷ 

ἔϑος. ᾿Αληϑέα τάδε ὃ λόγος ὑμῖν, ἄνδρες δικασταί, μυ- 
ϑέεται καί οἱ πείϑεσϑε ὅσα ἂν λέγῃ τουτέων πέρι ὄψιν 
ἀχοῆς προτιμέων᾽ ὦτα γὰρ τυγχάνει ἐόντα ἀπιστότερα 
ὀφϑαλμῶν. ἀκούετε τοῦ μάρτυρος ἅ φησιν, ὡς τὰ πρῶτα 
τῇ ὄψει ἀποδέδωχεν; εἰχότως. τὰ μὲν γὰρ ἔπεα πτερόεντά 
ἐστι καὶ οἴχεται ἅμα τῷ προελϑεῖν ἀποπτάμενα, ἡ δὲ 
τῶν δρωμένων τέρψις ἀεὶ τταρεστῶσα καὶ παραμένουσα 
πάντως τὸν ϑεατὴν ὑπάγεται. 21. πῶς οὖν οὐ χαλεπὸς 21 

τῷ λέγοντι ἀνταγωνιστὴς οἶχος οὕτω καλὸς xol περί- 
βλεπτος ὦν; μᾶλλον δὲ τὸ μέγιστον οὐδέττω φημί" ὑμεῖς 
γὰρ αὐτοὶ οἱ δικασταὶ καὶ μεταξὺ λεγόντων ἡμῶν ἐς τὴν 
ὀροφὴν ἀπεβλέπετε καὶ τοὺς τοίχους ἐϑαυμάζετε καὶ τὰς 
γραφὰς ἐξητάζετε πρὸς ἑκάστην ἀποστρεφόμενοι. καὶ μη- 
δὲν αἰσχυνϑῆτε' συγγνώμη γάρ, εἴ τι ἀνθρώπινον πε- 
πόνϑατε, ἄλλως τε χαὶ πρὸς οὕτω καλὰς καὶ ποικίλας 
τὰς ὑποϑέσεις. τῆς γὰρ τέχνης τὸ ἀχριβὲς καὶ τῆς ἷστο- 
ρέας μετὰ τοῦ ἀρχαίου τὸ ὠφέλιμον ἐπαγωγὸν ὡς ἀλη- 
ϑῶς xai πεπαιδευμένων ϑεατῶν δεόμενον. καὶ ἵνα μὴ 
πάντα ἐκεῖσε ἀποβλέπητε ἡμᾶς ἀπτολιπόντες, φέρε ὡς 
οἷόν τε γράψωμαι αἰτὰ ὑμῖν τῷ λόγῳ᾽ ἡσϑήσεσϑε γάρ, 

208 οἶμαι, ἀκοίοντες ἃ καὶ δρῶντες ϑαυμάζετε. καὶ ἴσως ἂν 
μὲ xal δι’ αὐτὸ ἐπαινέσαιτε καὶ τοῦ ἀντιδίκου προτιμή- 
σαιτε, ὡς μὴ καὶ αὐτοῦ ἐπιδείξαντος καὶ διπλασιάσαντος 
ὑμῖν τὴν ἥδονήν. τὸ χαλεττὸν δὲ τοῦ τολμήματος ὁρᾶτε, 
ἄνευ χρωμάτων χαὶ σχημάτων χαὶ τόπου συστήσασϑαι 
τοσαύτας εἰκόνας" ψιλὴ γάρ τις T7 γραφὴ τῶν λόγων. 
22. ἐν δεξιᾷ μὲν οὖν εἰσιόντι ᾿Δργολικῷ μύϑῳ ἀναμέ- 22 
μιχται πάϑος Αἰἰϑιοπικόν, ὃ Περσεὺς τὸ χῆτος φονεύει 
καὶ τὴν ᾿Ανδρομέδαν καϑαιρεῖ, xol μετὰ μιχρὸν γαμήσει 
xal ἄπεισιν αὐτὴν ἄγων" πάρεργον τοῦτο τῆς ἐτεὶ Γορ- 
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yóvag πτήσεως. ἐν βραχεῖ δὲ πολλὰ ὃ τεχνίτης ἐμιμήσατο, 
αἰδῶ παρϑένου καὶ φόβον" ἐπισκοτεῖ γὰρ μάχην ἄνωϑεν 
ἐκ τῆς πέτρας χαὶ νεανίου τόλμαν ἐρωτικὴν καὶ ϑηρίου 
ὄψιν ἀπρόσμαχον᾽ καὶ τὸ μὲν ἔπεισι πεφριχὸς ταῖς ἀκαν- 
ϑαις καὶ δεδιττόμενον τῷ χάσματι, ὃ Περσεὺς δὲ τῇ λαιᾷ 
μὲν προδείχνυσι τὴν Γοργόνα, τῇ δεξιᾷ δὲ καϑικνεῖται 
τῷ ξίφει" καὶ τὸ μὲν ὅσον τοῦ κήτους εἶδε τὴν έδου- 
σαν, ἤδη λέϑος ἐστί, τὸ δ᾽ ὅσον ἔμψυχον μένει, τῇ ἄρπῃ 

28 χόπετεται. 28. ἑξῆς δὲ μετὰ τήνδε τὴν εἰχόνα ἕτερον δρᾶμα 
γέγραπται δικαιότατον, οὗ τὸ ἀρχέτυπον ὃ γραφεὺς 
παρ᾽ Εὐριπίδου ἢ Σοφοχλέους δοκεῖ μοι λαβεῖν" ἐκχεῖ- 
voL γὰρ ὁμοίαν ἐγραψάτην εἰχόνα. τὼ νεανία τὼ éraí-20 
oo Πυλάδης ve ὃ Φωχεὺς xol Ὀρέστης δοχῶν ἤδη 
τεϑνάναι λαϑόντε τὰ βασίλεια φονεύουσιν ἄμφω τὸν 
-iywSov»' d$ δὲ Κλυταιμνήστρα ἤδη ἀνήρηται καὶ ἐπ᾽ 
εὐνῆς τινος ἡμίγυμνος πρόχειται xal ϑεραπεία πᾶσα ἐχ- 
σεξσληγμένοι τὸ ἔργον οἱ μὲν ὥσττερ βοῶσιν, οἱ δέ τινες 
079 φύγωσι περιβλέπουσι. σεμνὸν δέ τι Ó γραφεὺς ἐπτε- 
νόησε τὸ μὲν ἀσεβὲς τῆς ἐπιχειρήσεως δείξας μόνον καὶ ὡς 
ἤδη semgayuévov παραδραμών, ἐμβραδύνοντας δὲ τοὺς 

24 νεανίσχους ἐργασάμενος τῷ τοῦ μοιχοῦ φόνῳ. 24. μετὰ 

δὲ τοῦτο ϑεός ἔστιν εὔμορφος χαὶ μειράκιον ὡραῖον, 
ἐρωτική τις παιδιά" ὃ Βράγχος ixl ππέτρας καϑεζόμενος 
ἀνέχει λαγὼν καὶ προστταίζει τὸν χύνα, ὃ δὲ ττηδησομένῳ 205 
ἔοικεν ἐπε αὐτὸν ἐς τὸ ὕψος, καὶ ᾿ “΄πόλλων παρεστὼς uec- 
διᾷ τερττόμενος ἀμφοῖν καὶ τῷ παιδὶ παίζοντι καὶ πει- 

25 ρωμένῳ τῷ κυνί. 25. ἐπὶ δὲ τούτοις ὁ Περσεὺς πάλιν τὰ 
χερὸ τοῦ χήτους ἐχεῖνα τολμῶν xol ἡ MéOovoa τεμνομένη 
τὴν χεφαλὴν καὶ ᾿Αϑηνᾶ σχέπουσα τὸν Περσέα" ὃ δὲ τὴν 
μὲν τόλμαν εἴργασται, τὸ δὲ ἔργον ovy ἑωρακέ zt, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ τῆς ἀσπίδος τῆς Γοργόνος τὴν sixóva' οἷδε γὰρ τὸ 

26 πρόστιμον τῆς ἀληϑοῦς ὄψεως. 26. χατὰ δὲ τὸν μέσον 
τοῖχον ἄνω τις ἀντίϑυρος ᾿ϑηνᾶς γαὸς πετιτοίηται ἡ 

ϑεὸς λίϑου λευχοῦ, τὸ σχῆμα οὐ τιολεμιστήριον, ἀλλ᾽ 
97 οἷον ἂν γένοιτο εἰρήνην ἀγούσης ϑεοῦ πολεμικῆς. 27. εἶτα 206 

μετὰ ταύτην ἄλλη ᾿.ϑηνᾶ, οὐ λίϑος αὕτη γε, ἀλλὰ γραφὴ 
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σεάλιν᾽ Ἥφαιστος αὐτὴν διώχει ἐρῶν, 7 δὲ φεύγει, xax 
τῆς διώξεως Ἐριχϑόνιος γίγνεται. 28. ταύτῃ ἕπεται 7τα- 28 
λαιά τις ἄλλη γραφή" Ὡρίων φέρει τὸν Κηδαλίωνα τυ- 
φλὸς ὦν, ὃ δ᾽ αὐτῷ σημαίνει τὴν πρὸς τὸ φῶς ὅδὸν ἐπο- 
χούμενος. 29. xoi ὃ Ἥλιος φανεὶς ἰᾶται τὴν πήρωσιν, 39 
καὶ ὃ Ἥφαιστος “ημνόϑεν ἐπισκοπεῖ τὸ ἔργον. 30. 'Oóvo- 80 
σεὺς τὸ μετὰ τοῦτο δῆϑεν μεμηνώς, ἅτε συστρατεύειν τοῖς 
᾿“τρείδαις μὴ ϑέλων" πάρεισι δὲ οἱ τερέσβεις ἤδη καλοῦν- 
τες. καὶ τὰ μὲν τῆς ὑποχρίσεως τειϑανὰ πάντα, 1) ἀτπτήνη, 
τὸ τῶν ὑπεζευγμένων ἀσύμφωνον, ἄγνοια τῶν δρωμέ- 

νων" ἐλέγχεται δὲ ὅμως τῷ βρέφει" Παλαμήδης γὰρ ὃ 
τοῦ Ναυπλίου συνεὶς τὸ γιγνόμενον, ἁρττάσας τὸν Τη- 
λέμαχον ἀτιεξιλεῖ φονεύειν τιρόχωττον ἔχων τὸ ξίφος. καὶ 
χερὸς τὴν τῆς μανίας ὑπόχρισιν ὀργὴν καὶ οὗτος ἀνϑυπο- 
κρίνεται. ὃ δὲ Ὀδυσσεὺς πρὸς τὸν φόβον τοῦτον σω- 
φρονεῖ xol πατὴρ γίγνεται xoi λύει τὴν ὑπόκρισιν. 

201 31. ὑστάτη δὲ ἡ Π]ήδεια γέγραπται τῷ ζήλῳ διακαής, τὼ 81 , 
γταῖδε ὑποβλέπουσα καί τι δεινὸν ἐνγοοῦσα᾽ ἔχει γοῦν 
ἤδη τὸ ξίφος, τὼ δ᾽ ἀϑλίω καϑῆσϑον γελῶντε μηδὲν τῶν 
μελλόντων εἰδότε, καὶ ταῦτα ὁρῶντε τὸ ξίφος. ἐν ταῖν 
χεροῖν. 32. ταῦτα πάντα, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὐχ ὁρᾶτε 82 
ὅπως ἀπάγει μὲν τὸν ἀχροατὴν xal πρὸς τὴν ϑέαν amo- 
στρέφει, μόνον δὲ καταλείπει τὸν λέγοντα; καὶ ἔγωγε 
διεξῆλϑον αὐτά, οὐχ ἵνα τὸν ἀντίδικον τολμηρὸν $zo- 
λαβόντες xal ϑρασύν, εἰ τοῖς οὕτω δυσχόλοις ἑαυτὸν 

ἑχὼν φέρων ἐπέβαλε, καταγνῶτε χαὶ μισήσητε χαὶ ἐπὶ 
τῶν λόγων ἐγχαταλίπητε, ἀλλ᾽ ἵνα μᾶλλον αὐτῷ συναγω- 
γίσησϑε καὶ ὡς οἷόν τε καταμύοντες ἀκούητε τῶν λε- 
γομένων λογιζόμενοι τοῦ πράγματος τὴν δυσχέρειαν" 
μόλις γὰρ ἂν οὕτω δυνηϑείη οὐ δικασταῖς, ἀλλὰ συναγω- 
γισταῖς ὑμῖν χρησάμενος μὴ :ταντάπτασιν ἀνάξιος τῆς τοῦ 
οἴχου πολυτελείας γομισϑῆναι. εἶ δὲ ὑπὲρ ἀντιδίκου 
ταῦτα δέομαι, μὴ ϑαυμάσητε" ὑπὸ γὰρ τοῦ τὸν οἶχον 
φιλεῖν xal τὸν ἐν αὐτῷ λέγοντα, ὅστις ἂν ἢ), βουλοίμην 
ἂν εὐδοχιμεῖν. 
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MAKPOBIOI. NS 

1. Ὄναρ τι τοῦτο, λαμτερότατε Κυίντιλλε, κελευσϑεὶς 
προσφέρω σοι δῶρον τοὺς μαχροβίους, πάλαι μὲν τὸ ὄναρ 
ἰδὼν καὶ ἱστορήσας τοῖς φίλοις, ὅτε ἐτίϑεσο τῷ δευτέρῳ 
σου τεαιδὶ τοὔνομα" συμβαλεῖν δὲ οὐκ ἔχων τίνας ὃ ϑεὸς 
χελεύει μοι προσφέρειν σοι τοὺς μαχροβίους, τότε μὲν 
ηὐξάμην τοῖς ϑεοῖς ini μήκιστον ὑμᾶς βιῶναι σέ τε αὐτὸν 
καὶ παῖδας τοὺς σούς, τοῦτο συμφέρειν νομίζων καὶ σύμ- 
ztavrL μὲν τῷ τῶν ἀνθρώπων γένει, τερὸ δὲ τῶν ἁτταντων 
αὐτῷ ve ἐμοὶ καὶ πᾶσι τοῖς ἐμοῖς" καὶ γὰρ κἀμοί τι ἀγαϑὸν 
ἐδόκει προσημαίνειν ὃ ϑεός. 2. σχεπτόμενος δὲ κατ᾽ ἐμαυ- 20 
τὸν εἰς ἔννοιαν ἦλϑον, εἰχὸς εἶναι τοὺς ϑεοὺς ἀνδρὶ περὶ 

παιδείαν ἔχοντι ταῦτα προστάσσοντας xeAevety τι τεροσφέ- 
Qe» σοι τῶν ἀπὸ τῆς τέχνης. ταύτην οὖν αἰσιωτάτην vo- 
μίζων τήν ye τῶν σῶν γενεϑλίων ἡμέραν δίδωμέ σοι τοὺς 
ἱστορημένους ἐς μαχρὸν γῆρας ἀφιχέσϑαι ἐν ὑγιαινούσῃ τῇ 
ψυχῇ καὶ δλοκλήρῳ τῷ σώματι. xol γὰρ ἂν καὶ ὄφελος γέ- 
γοιτό τέ σοι ἐκ τοῦ συγγράμματος διτελοῦν" τὸ μὲν εὐθυμία 
τις xal ἐλπὶς ἀγαϑὴ καὶ αὐτὸν ixi μήκιστον δύνασϑαι 
βιῶναι, τὸ δὲ διδασκαλία τις Ex πταραδειγμάτων, el ἐπειγνοίης 
ὅτι οἱ μάλιστα ἑαυτῶν ἐτειμέλειαν ττοιησάμενοι κατά τὲ 
σῶμα xai κατὰ ψυχήν, οὗτοι δὲ ἐς μακρότατον γῆρας ἦλϑον 
σὺν ὑγιείᾳ πταντελεῖ. 8. Νέστορα μὲν οὖν τὸν σοφώτατον 310 
τῶν ᾿Αχαιῶν ἐπὶ τρεῖς παρατεῖναι γενεὰς Ὅμηρος λέγει, 
ὃν συνίστησιν ἡμῖν γεγυμνασμένον ἄριστα χαὶ ψυχῇ καὶ 
σώματι. καὶ Τειρεσίαν δὲ τὸν μάντιν ἡ τραγῳδία μέχρις 
ἕξ γενεῶν παρατεῖναι λέγει. πιϑανὸν δ᾽ ἂν εἴη ἄνδρα 
ϑεοῖς ἀναχείμενον xal χαϑαρωτέρᾳ διαίτῃ χρώμενον τὸν 

4 Τειρεσίαν ἐπὶ μήκιστον βιῶναι. 4. καὶ γένη δὲ ὅλα 
μαχρόβια ἱστόρηται διὰ τὴν δίαιταν, ὥσττερ «ἀϊγυπτίων 
οἱ καλούμενοι ἱερογραμματξῖς, ᾿Ασσυρίων δὲ xal "oaov 
οἱ ἐξηγηταὶ τῶν μύϑων, ᾿Ινδῶν δὲ οἱ καλούμενοι Βραχ- 
μᾶνες, ἄνδρες ἀχριβῶς φιλοσοφίᾳ σχολάζοντες, καὶ οἱ 
καλούμενοι δὲ μάγοι, γένος τοῦτο μαντιχὸν xol ϑεοῖς 
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ἀνακείμενον παρά τε Πέρσαις καὶ Πάρϑοις καὶ Βάκτροις 
x«i Χορασμίοις καὶ ᾿Αρείοις καὶ Σάκαις καὶ Μήδοις καὶ 
χεαρὰ πολλοῖς ἄλλοις βαρβάροις ἐρρωμένοι τέ εἶσι καὶ 

211 ττολυχρόνιοι διὰ τὸ μαγεύειν διαιτώμενοι καὶ αὐτοὶ ἀκρι- 
βέστερον. ὅ. ἤδη δὲ καὶ ἔϑνη ὅλα μαχροβιώτατα, ὥσπερ 
Σῆρας μὲν ἱστοροῦσι μέχρι τριαχοσίων ζῆν ἐτῶν, οἱ μὲν τῷ 5 
ἀέρι, οἱ δὲ τῇ γῇ τὴν αἰτίαν τοῦ μαχροῦ γήρως προστι- 
ϑέντες, oi δὲ καὶ τῇ διαίτῃ" ὑδροποτεῖν γάρ φασι τὸ 
ἔϑνος τοῦτο σύμττιαν. xal ᾿ϑώτας δὲ μέχρε τριάκοντα καὶ 
ἑκατὸν ἐτῶν βιοῦν ἱστόρηται, καὶ τοὺς Χαλδαίους ὑπὲρ τὰ 
ἑχατὸν ἔτη βιοῦν λόγος, τούτους μὲν καὶ χριϑίνῳ ἄρτῳ 
χρωμένους, ὡς ὀξυδορχίας τοῦτο φάρμαχον" οἷς γέ φασι 
διὰ τὴν τοιαύτην δίαιταν καὶ τὰς ἄλλας αἰσϑήσεις ὑττὲρ 
τοὺς ἄλλους ἀνθρώττους ἐρρωμένας εἶναι. 6. ἀλλὰ ταῦτα 6 
μὲν περί τὲ τῶν μαχροβίων γενῶν καὶ τῶν ἐϑνῶν, ἅτινά 
φασιν ὡς ἐπὶ τελεῖστον διαγίγνεσϑαι χρόνον, οἱ μὲν διὰ 
τὴν γῆν καὶ τὸν ἀέρα, οἱ δὲ διὰ τὴν δίαιταν, οἱ δὲ καὶ δι᾽ 
ἄμφω. ἐγὼ δ᾽ ἂν σοι δικαίως τὴν ἐλπέδα ῥᾳδίως παρά- 

212 σχοίμι ἱστορήσας ὅτι xal κατὰ πᾶσαν [τὴν] γῆν xoi κατὰ 
χεάντα ἀέρα μαχρόβιοι γεγόνασιν ἀνδρες οἱ γυμνασίοις τοῖς 
σεροσήχουσι xal διαίτῃ τῇ ἐπιτηδειοτάτῃ τιρὸς ὑγέξιαν 
χρώμενοι. "T. διαίρεσιν δὲ τοῦ λόγου ποιήσομαι τὴν τερώτην 1 
κατά γε τὰ ἐπιτηδεύματα τῶν ἀνδρῶν, καὶ πρώτους γέ σοι 
τοὺς βασιλικοὺς χαὶ στρατηγιχοὺς ἄνδρας ἱστορήσω, ὧν 
ἕνα καὶ εὐσεβεστάτη μεγάλου ϑειοτάτου αὐτοχράτορος τύχη 
ἐς τὴν τελεωτάτην ἀγαγοῦσα τάξιν εὐεργέτηκε τὰ μέγιστα 
τὴν οἰκουμένην τὴν ἑαυτοῦ" οὕτω γὰρ ἂν ἀτιιδὼν xoi σὺ 
τῶν μαχροβίων ἀνδρῶν πρὸς τὸ ὅμοιον τῆς ἕξεως καὶ τῆς 
τύχης ἑτοιμότερον ἐλπίσειας γῆρας ὑγιεινὸν καὶ μαχρὸν 
χαὶ ἅμα ζηλώσας ἐργάσαιο σαυτῷ τῇ διαίτῃ μέγιστόν τε 
ἅμα xal ὑγιεινότατον βίον. 8. Πομτιέλιος Νουμᾶς ὃ εὺ- 8 
δαιμονέστατος τῶν “Ῥωμαίων βασιλέων καὶ μάλιστα περὶ 
τὴν ϑερατεείαν τῶν ϑεῶν ἀσχοληϑεὶς ὑπὲρ τὰ ὀγδοήκοντα 

213 ἔτη βεβιωχέναι ἱστόρηται. Σέρβιος δὲ Τούλλιος Ῥωμαίων 
xai οὗτος βασιλεὺς ὑπὲρ τὰ ὀγδοήχοντα ἔτη xal αὐτὸς 
βιῶσαι ἱστόρηται. Ταρχυίνιος δὲ ὃ τελευταῖος ἹῬΡωμαέων 
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βασιλεὺς φυγαδευϑεὶς xal ἐπὶ Κύμης διατρίβων ὑπὲρ và 
9 ἐνενήκοντα ἔτη λέγεται στερρότατα βιῶσαι. 9. οὗτοι μὲν 
οὖν Ῥωμαίων βασιλεῖς, οἷς συνάψω καὶ τοὺς λοιποὺς βα- 
σιλέας τοὺς ἐς μαχρὸν γῆρας ἀφικομένους καὶ μετ᾽ αὐτοὺς 
χατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα ἑκάστους. ἐτεὶ τέλει δέ σοι καὶ τοὺς 
λοιποὺς Ῥωμαίων τοὺς ἐς μήχιστον γῆρας ἀφικομένους 

προσαναγράψω προσϑεὶς ἅμα xol τοὺς κατὰ τὴν λοιττὴν 
Ἰταλίαν ἐπὶ πλεῖστον βιώσαντας" ἀξιόλογος γὰρ ἔλεγχος 
ἡ ἱστορία τῶν διαβάλλειν ττειρωμένων τὸν ἐνταῦϑα ἀέρα, 
ὥστε καὶ ἡμὰς χρηστοτέρας ἔχειν τὰς ἐλπέδας, τελείους 
ἡμῖν τὰς εὐχὰς ἔσεσϑαι πρὸς τὸ ἐς μήχιστόν τε καὶ λιπαρὸν 
τὸν πάσης γῆς καὶ ϑαλάττης δεσπότην γῆρας ἀφικέσθαι 314 

10 τῇ ἑαυτοῦ οἰκουμένῃ βασιλεύοντα ἤδη καὶ γέροντα. 10. .Ζώ9- 
γανθϑώνιος μὲν οὖν Ταρτησσίων βασιλεὺς τεεντήχοντα καὶ 
ἑχατὸν ἔτη βιῶναι λέγεται, ὡς Ἡρόδοτος ὃ λογοποιὸς καὶ 
ὃ μελοτεοιὸς ᾿Δνακρέων᾽ ἀλλὰ τοῦτο μὲν μῦϑος τισι δοχεῖ. 
᾿4γαϑοχλῆς δὲ ὃ Σικελίας τύραννος ἐτῶν ἐνενηκονταττέντε 
τελευτᾷ, χαϑάπερ 4΄ημοχάρης καὶ Τίμαιος ἱστοροῦσι». 
Ἱέρων τε ὃ Συρακουσίων τύραννος δύο καὶ ἐνενήχοντα ἐτῶν 
γενόμενος ἐτελεύτα νόσῳ, βασιλεύσας ἑβδομήκοντα ἔτη, 
ὥσπερ Δημήτριός τε ὃ Καλαχτῖνος καὶ ἄλλοι λέγουσιν. 215 

.Ατέας δὲ Σχυϑῶν βασιλεὺς μαχόμενος πρὸς Φέίλιτποττον 
περὶ τὸν Ἴστρον ττοταμὸν ἔτιεσεν ὑπὲρ τὰ ἐνενήχοντα ἔτη 
γεγονώς. Βάρδυλις δὲ ὃ Ἰλλυριῶν βασιλεὺς ἀφ᾽ ἵππου 
λέγεται μάχεσϑαι ἐν τῷ πρὸς Φέλιτεττον πολέμῳ εἰς ἐνενή-- 
κοντα τελῶν ἔτη. Τήρης δὲ Οδρυσῶν βασιλεύς, καϑά φησι 

11 Θεόττομττος, δύο καὶ ἐνενήκοντα ἐτῶν ἐτελεύτησεν. 11...4»-- 
τίγονος δὲ ὃ Φιλίττπτου ὁ μονόφϑαλμος βασιλεύων IMaxe- 
δόνων τειερὶ Φρυγίαν μαχόμενος Σελεύχῳ καὶ “υσιμάχῳ 
τραύμασι ττολλοῖς περιπεσὼν ἐτελεύτησεν ἐτῶν ἑνὸς καὶ 

ὀγδοήκοντα, ὥσττερ ὃ συστρατευόμενος αὐτῷ Ἱερώνυμος 216 
ἱστορεῖ. xol «Τυσίμαχος δὲ Ἰακεδόνων βασιλεὺς ἐν τῇ 
σερὸς Σέλευχον ἁπτώλετο μάχῃ ἔτος ὀγδοηκοστὸν τελῶν, ὡς 
ὃ αὐτός φησιν Ἱερώνυμος. ᾿ΑἸντίγονος δὲ υἱὸς μὲν ἦν 4η- 
μητρίου, υἱωνὸς δὲ ᾿Αντιγόνου τοῦ μονοφθϑάλμου, οὗτος 
τέσσαρα καὶ τεσσαράχοντα Ἰακεδόνων ἐβασίλευσεν ἔτη, 
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ἐβίωσε δὲ ὀγδοήκοντα, ὡς ήδιός τε ἱστορεῖ καὶ ἄλλοι 
συγγραφεῖς. ὁμοίως δὲ καὶ ᾿Αἰντίπατρος ὃ Ἰολάου μέγιστον 
δυνηϑεὶς καὶ ἐπτιτροτεεύσας πολλοὺς IMaxeóóvov βασιλέας 

ὑπτὲρ τὰ ὀγδοήχοντα οὗτος ἔτη ζήσας ἐτελεύτα τὸν βίον. 
12. Πτολεμαῖος δὲ ὃ “Μάγου ὃ τῶν xa9' αὑτὸν εὐδαιμο- 12 
γέστατος βασιλέων «Αἰγύπτου μὲν ἐβασίλευσε τέσσαρα xal 
ογδοήχοντα βιώσας ἔτη, ζῶν δὲ παρέδωκε τὴν ἀρχὴν πρὸ 
δύο ἐτοῖν τῆς τελευτῆς Πτολεμαίῳ τῷ υἱῷ, Φιλαδέλφῳ δὲ 
ἐπίέχλησιν, ὅστις διεδέξατο τὴν ττατρῴαν βασιλείαν. ἀδελ- 

2$] φῶν δὲ Φιλέταιρος πρῶτος μὲν ἐχτήσατο τὴν ττερὶ Πέρ- 
γαμον ἀρχὴν καὶ κατέσχεν εὐνοῦχος ὦν, κατέστρεψε δὲ τὸν 
βίον ὀγδοήκοντα ἐτῶν γενόμενος. "Ἄτταλος δὲ ὃ ἐπικληϑεὶς 
Φιλάδελφος, τῶν Περγαμηνῶν καὶ οὗτος βασιλεύων, πρὸς 
ὃν χαὶ Σχιπίων ὃ τῶν Ῥωμαίων στρατηγὸς ἀφίέκετο, 
δύο καὶ ὀγδοήκοντα ἐτῶν ἐξέλιτεε τὸν βίον. 18. Πῖνϑρι- 18 
δάτης δὲ ὁ Πόντου βασιλεὺς ὃ τιροσαγορευϑεὶς κτίστης 
᾿ΑἽντίγονον τὸν μονόφϑαλμον φεύγων ἐπὶ Πόντου ἐτελεύ-- 
τησε βιώσας ἔτη τέσσαρα καὶ ὀγδοήκοντα, ὠσττερ Ἱερώ- 
vvuog ἱστορεῖ καὶ ἄλλοι συγγραφεῖς. ᾿Αριαράϑης δὲ ὃ 
Καππαδοκῶν βασιλεὺς δύο μὲν xai ὀγδοήκοντα ἔξησεν 
ἔτη, ὡς Ἱερώνυμος ἱστορεῖ ἐδυνήϑη δὲ ἴσως καὶ ἐπὶ 
χελέον διαγενέσϑαι, ἀλλ᾽ ἐν τῇ πρὸς Περδίχκαν μάχῃ 
ζωγρηϑεὶς ἀνεσχολοττίσϑη. 14. Κῦρος δὲ ὃ Περσῶν βα- 14 
σιλεὺς ὃ παλαιός, ὡς δηλοῦσιν oi Περσῶν καὶ ᾿«Ασσυρίων 

218 ὧροι, οἷς καὶ Ὀνησίκριτος ὃ τὰ περὶ 4 AcbávOgov συγγρά- 
ψας συμφωνεῖν δοκεῖ, ἑχατοντούτης γενόμενος ἐζήτει 
μὲν ἕνα ἕχαστον τῶν φίλων, μαϑὼν δὲ τοὺς πλείστους 
διεφϑαρμένους ὑπὸ Καμβύσου τοῦ υἱέος, καὶ φασκον- 
τος Καμβύσου κατὲ πρόσταγμα τὸ ἐκχείνου ταῦτα τεποιη- 
χέναι, τὸ μέν τι πρὸς τὴν ὠμότητα τοῦ υἱοῦ διαβληϑ εἰς, 
τὸ δέ τι ὡς παρανομοῦντα αὐτὸν αἰτιασάμενος ἀϑυμήσας 
ἐτελεύτα τὸν βίον. 15. ᾿Αρταξέρξης ó Ἰηνήμων ἐπικλη- 15 
ϑείς, ἐφ᾽ ὃν Κῦρος ὃ ἀδελφὸς ἐστρατεύσατο, βασιλεύων 
ἐν Πέρσαις ἐτελεύτησε νόσῳ ἕξ χαὶ ὀγδοήκοντα ἐτῶν γε- 
γόμενος, ὡς δὲ Δείνων ἱστορεῖ, τεσσάρων xai ἐνενή- 
χοντα. ᾿Αρταξέρξης ἕτερος Περσῶν βασιλεύς, ὃν φησιν 
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imi τῶν πατέρων τῶν avrov Ἰ᾿Ισίδωρος ὃ Χαρακχηνὸς 
συγγραφεὺς βασιλεύειν, ἔτη τρία καὶ ἐνενήκοντα βεοὺς 
ἐπιβουλῇ τἀδελφοῦ Γωσίϑρου ἐδολοφονήϑη. Σινατρού- 319 
χης δὲ ὃ Παρϑυαίων βασιλεὺς ἔτος ὀγδοηχοστὸν ἤδη γε- 
γονὼς ὑπὸ Σαχαυράκων Σχυϑῶν καταχϑεὶς βασιλεύειν 
ἤρξατο καὶ ἐβασίλευσεν ἔτη ἑπτά. Τιγράνης δὲ ὁ ̓ “4ρμε- 
víov βασιλεύς, πρὸς ὃν “«Ἰεὐχουλλος ἐπολέμησε, πέντε 

lóxal ὀγδοήκοντα ἐτῶν ἐτελεύτα νόσῳ. 10. Ὑσπασίνης δὲ 
ὃ Xagaxog καὶ τῶν xav ̂  ἐρυϑρὰν τόπων βασιλεὺς πέντε 
καὶ ὀγδοήκοντα ἐτῶν νοσήσας ἐτελεύτησε. Τίραιος δὲ ὃ 
μεϑ᾽ Ὑσπασίνην τρίτος βασιλεύσας δύο καὶ ἐνενήκοντα 
βιοὺς ἐτελεύτα νόσῳ. ᾿“ρτάβαζος δὲ ὃ μετὰ Τίραιον &B- 
δομος βασιλεύσας ἕξ καὶ ὀγδοήκοντα ἐτῶν καταχϑεὶς ὑπὸ 
Πάρϑων ἐβασίλευσε. καὶ Πῆνασκίρης δὲ βασιλεὺς Παρ- 
ϑυαίων ἕξ xal ἐνενήχοντα ἔζησεν ἔτη. 17. ωισσινισσας 

11 δὲ Παυρουσίων βασιλεὺς ἐνενήκοντα ἐβίέωσεν ἔτη. ᾿“σαν- 220 
ὅρος δὲ ὃ ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ σεβαστοῦ ἀντὶ ἐϑνάρχου βασι- 
λεὺς ἀναγορευϑεὶς Βοσπόρου περὶ ἔτη ὧν ἐνενήκοντα 
ἱπττομαχῶν καὶ πεζομαχῶν οὐδενὸς ἥττων ἐφάνη" ὡς δὲ 
ἑώρα τοὺς ὑπὸ τῇ μάχῃ Σχριβωνίῳ προστιϑεμένους àzco- 
OxOoutvog σιτίων ἐτελεύτησε βιοὺς ἔτη τρία καὶ ἐνενή- 
xovra* [Γόαισος δέ, ὥς φησιν Ἰσίδωρος ὃ Χαρακηνός, 
ἐπεὶ τῆς ἑαυτοῦ ἡλικίας μανῶν τῆς ἀρωματοφόρου βα- 
σιλεύσας πεντεκαίδεκα καὶ ἑκατὸν γεγονὼς ἔτη ἐτελεύ- 
τησε νόσῳ. 

Βασιλέας μὲν οὖν τοσούτους ἱστορήκχασι μαχροβίους 

18 οἱ πρὸ ἡμῶν. 18. ἐπεὶ δὲ καὶ φιλόσοφοι καὶ στάντες oi 
περὶ παιδείαν ἔχοντες, ἐπειμέλειάν τως καὶ οὗτοι ποιού- 221 
μενοι ἑαυτῶν, ἐς μαχρὸν γῆρας ἦλθον, ἀναγράψωμεν 
καὶ τούτων τοὺς ἱστορημένους, καὶ πρώτους γε φιλοσό- 
φους. 4uóxourog. μὲν ὃ ᾿“βδηρίτης ἔτη γεγονὼς τέσ- 
σαρα xai ἑκατὸν ἀποσχόμενος τροφῆς ἐτελεύτα. Ξενό- 
φιλος δὲ ὃ μουσικός, ὡς φησιν ᾿Αριστόξενος, τεροσσχὼν 

τῇ Πυϑαγόρου φιλοσοφίᾳ ὑττὲρ τὰ πέντε καὶ ἑκατὸν ἔτη 
᾿᾿ϑήνησιν ἐβίωσε. Σόλων δὲ καὶ Θαλῆς καὶ Πιτταχός; 
οἵτινες τῶν χληϑέντων ἑπτὰ σοφῶν ἐγένοντο, ἑκατὸν 
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ἕχαστος ἔζησεν ἔτη. 19. Ζήνων δὲ ὁ τῆς Στωϊκχῆς φιλο- 19 
σοφίας ἀρχηγὸς ὀχτὼ καὶ ἐνενήκοντα, ὃν φασιν εἰσερχό- 

222) μενον ἐς τὴν ἐχχλησίαν καὶ προσπταίσανεα ἀναφϑέγ- 
ξασϑαι, Τί μὲ βοᾷς; xal ὑποστρέψαντα οἴκαδε καὶ 
ἀποσχόμενον τροφῆς τελευτῆσαι τὸν βίον. Κλεάνϑης δὲ 
ὃ Ζήνωνος μαϑητὴς καὶ διάδοχος ἐννέα καὶ ἐνενήκοντα" 
οὗτος γεγονὼς ἔτη φῦμα ἔσχεν ἐτεὶ τοῦ χείλους καὶ ἀπο- 
καρτερῶν ἐπελθόντων αὐτῷ παρ᾽ ἑταίρων τινῶν γραμμά- 
των προσενεγχάμενος τροφὴν καὶ πράξας περὶ ὧν ἠξίουν 
οἱ φίλοι, ἀποσχόμενος αὖὐϑὶς τροφῆς ἐξέλιτεε τὸν βίον. 
20. Ξενοφάνης δὲ ὁ Δεξίνου μὲν υἱός, ᾿Αρχελάου δὲ τοῦ 30 
φυσιχοῦ μαϑητὴς ἐβίωσεν ἔτη ἕν καὶ ἐνενήχοντα' — Etvo- 
χράτης δὲ Πλάτωνος μαϑητὴς γενόμενος τέσσαρα καὶ 
ὀγδοήκοντα" Καρνεάδης δὲ ὃ τῆς νεωτέρας ᾿Αἰκαδημίας 
ἀρχηγὸς ἔτη πέντε καὶ ὑγδοήχοντα᾽ Χρύσιππος ἕν καὶ 
ὑγδοήκοντα᾽ Διογένης δὲ ὁ Σελευκεὺς ἀπὸ Τίγριος Svoi- 

228 χὺς φιλόσοφος ὀχτὼ καὶ ὀγδοήκοντα: Ποσειδώνιος ὃ 
᾿Απαμεὺς τῆς Συρίας, νόμῳ δὲ Ῥόδιος, φιλόσοφός τὲ 
ἅμα καὶ ἱστορίας συγγραφεὺς τέσσαρα xal ὀγδοήκοντα" 
Κριτόλαος ὃ Περιπατητικὸς ὑττὲρ δύο καὶ ὀγδοήκοντα" 
21. Πλάτων δὲ ὃ ἱερώτατος ἕν καὶ ὀγδοήκοντα. ᾿«4ϑηνό- ?1 
δωρος Σάνδωνος Ταρσεὺς Στωϊχός, ὃς xai διδάσκαλος 
ἐγένετο Καίσαρος σεβαστοῦ ϑεοῦ, ὑφ᾽ οὗ ἢ Ταρσέων πό- 
λις καὶ φόρων ἐχουφίσϑη, δύο xol ὀγδοήκοντα ἔτη βιοὺς 
ἐτελεύτησεν ἐν τῇ πατρίδι xai τιμὰς ὃ Ταρσέων δῆμος 
αὐτῷ κατ᾽ ἔτος ἕκαστον ἀπονέμει ὡς ἥρωϊ. Νέστωρ δὲ 
Στωϊχὸς ἀπὸ Ταρσοῦ διδάσχαλος Καίσαρος Τιβερίου ἔτη 
δύο xal ἐνενήχοντα᾽ Ἐενοφῶν δὲ ὃ Γρύλλου ὑπὲρ τὰ 
ἐνενήκοντα ἐβίωσεν ἔτη. 22. οὗτοι μὲν φιλοσόφων οἱ ἔν- 22 

224 δοξοι, συγγραφέων δὲ Κτησίβιος μὲν ἑχατὸν εἰχοσιτεσ- 
σάρων ἐτῶν ἐν περιπάτῳ ἐτελεύτησεν, ὡς ᾿ΑΑττολλόδωρος 
ἐν τοῖς χρονιχοῖς ἱστορεῖ. ἱ᾿Ιερώνυμος δὲ ἐν πολέμοις γε- 
γόμενος καὶ πολλοὺς καμάτους ὑπομείνας καὶ τραύματα 

ἔζησεν ἔτη τέσσαρα καὶ Éxaróv, ὡς .Α4γαθϑαρχίδης ἐν τῇ 
ἐνάτῃ τῶν περὶ τῆς ᾿Ασίας ἱστοριῶν λέγει, καὶ ϑαυμάζει 
γε τὸν ἄνδρα ὡς μέχρι τῆς τελευταίας ἡμέρας ἄρτιον ὄντα 

Lucian III. 11 
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iv ταῖς συνουσίαις xal πᾶσι τοῖς αἰσθητηρίοις, μηδε- 

γὸς γενόμενον τῶν πρὸς ὑγίειαν ἐλλιπῆ. Ἕλλάνικος ὃ 
“Μέσβιος ὀγδοήκοντα καὶ πέντε, καὶ Φερεκύδης ὃ Σύριος 
ὁμοίως ὀγδοήκοντα xol πέντε. Τίμαιος ὃ Ταυρομενίτης - 
ἕξ xal ἐνενήχοντα. ᾿Αριστόβουλος δὲ ὃ Κασανδρεὺς ὑπὲρ 
τὰ ἐνενήχοντα ἔτη λέγεται βεβιωκέναι, τὴν ἱστορέαν δὲ 
τέταρτον καὶ ὀγδοηχοστὸν ἔτος γεγονὼς ἤρξατο συγγρά- 
φειν, ὡς αὐτὸς ἐν ἀρχῇ τῆς τεραγματείας λέγει. Πολύ- 255 
βιος δὲ ὃ “υκόρτα Πεγαλοπολίτης ἀγρόϑεν ἀνελϑὼν ἀφ᾽ 
ἵππου χατέπεσε καὶ ἐκ τούτου νοσήσας ἀπέϑανεν ἐτῶν 
δύο καὶ ὀγδοήκοντα. Ὑψικχράτης δὲ ὃ ᾿Αμισηνὸς συγγρα- 
φεὺς διὰ πολλῷν μαϑημάτων γενόμενος ἔτη δύο καὶ ἔἐνε- 

28 νήχοντα. 23. ῥητόρων δὲ Γοργίας, ὃν τινες σοφιστὴν 
καλοῦσιν, ἔτη ἑχατὸν ὀχτώ" τροφῆς δὲ ἀποσχόμενος ἔτε- 
λεύτησεν᾽ ὅν φασιν ἐρωτηϑέντα τὴν αἰτίαν τοῦ μακροῦ 
γήρως καὶ ὑγιεινοῦ ἐν πάσαις ταῖς αἰσϑήσεσιν εἰπεῖν, 
διὰ τὸ μηδέποτε συμπεριενεχϑῆναι ταῖς ἄλλων εὐωχίαις. 
ἸΙσοχράτης ἕξ καὶ ἐνενήχοντα ἔτη γεγονὼς τὸν τεανηγυρι- 
κὸν ἔγραφε λόγον, περὶ ἔτη δὲ ἑνὸς ἀποδέοντα ἑχατὸν 
γεγονὼς ὡς ἤσϑετο ᾿ϑηναίους ὑπὸ Φιλίππου ἐν τῇ περὶ 
Χαιρώνειαν μάχῃ νενικημένους, ποτνιώμενος τὸν Εὐρι- 26 
πέδειον στίχον τεροηνέγκατο εἰς ἑαυτὸν ἀναφέρων, 

Σιδωνιόν ποτ᾽ ἄστυ Κάδμος ἐχλιπών" 
καὶ ἐπειττὼν ὡς δουλεύσει ἡ Ἕλλας, ἐξέλιττε τὸν βίον. 
᾿Απολλόδωρος δὲ ὃ Περγαμηνὸς δήτωρ ϑεοῦ Καίσαρος 
σεβαστοῦ διδάσκαλος γενόμενος xal σὺν ᾿ἀϑηνοδώρῳ τῷ 
Ταρσεῖ φιλοσόφῳ παιδεύσας αὑτὸν ἔζησε ταὐτὰ τῷ ̓ 43η- 
γοδώρῳ, ἔτη ὀγδοήχοντα δίο. Ποτάμων δὲ οὐκ ἄδοξος 

24 ῥήτωρ ἔτη ἐνενήκοντα. 24. Σοφοχλῆς ὃ τραγῳδοτιοιὸς 
ῥᾶγα σταφυλῆς καταπιὼν ἀττετενίγη πιέντε xal ἐνενήχοντα 
ζήσας ἔτη. οὗτος ὑττὸ Ἰοφῶντος τοῦ υἱέος ἐτεὶ τέλει τοῦ 
βίου παρανοίας χρινόμενος ἀνέγνω τοῖς δικασταῖς Οἰδί- 
ztovy τὸν ἐπὶ Κολωγῷ, ἐπιδεικνύμενος διὰ τοῦ δράματος 
ὅπως τὸν νοῦν ὑγιαίνει, ὡς τοὺς δικαστὰς τὸν μὲν ὕπερ- 29 
ϑαυμάσαι, καταψηφίσασϑαι δὲ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ μανίαν. 

258 20. Κρατῖνος δὲ ὃ τῆς κωμῳδίας πσιοιητὴς ἑτιτὰ πρὸς τοῖς 
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ἐνενήχοντα ἔτεσιν ἐβίωσε, xal πρὸς τῷ τέλει τοῦ βίου 

διδάξας τὴν Πυτίένην καὶ νικήσας μετ᾽ οὐ πολὺ ἐτελεύτα. 
καὶ Φιλήμων δὲ ὃ κωμικὸς ὁμοίως τῷ Κρατίνῳ ἑπτὰ καὶ 
ἐγενήχοντα ἔτη βιοὺς χατέχειτο μὲν ἐπὶ κλίνης ἠρεμῶν, 
ϑεασάμενος δὲ ὄνον τὰ τταρεσχευασμένα αὐτῷ σῦχα κατεσ- 
ϑίοντα ὥρμησε μὲν ἐς γέλωτα, καλέσας δὲ τὸν οἰχέτην 
xal σὺν πολλῷ xal ἀϑρόῳ γέλωτι εἰτεὼν προσδοῦναι τῷ 
ὄνῳ ἀχράτου ῥοφεῖν ἀποπνιγεὶς ὑπὸ τοῦ γέλωτος ἀπέ- 
Save. καὶ Ἐπίχαρμος δὲ ὃ τῆς κωμῳδίας ποιητὴς καὶ αὖ- 
τὸς ἐνενήχοντα καὶ ἑτιτὰ ἔτη λέγεται βιῶναι. 260. ᾿άνα- 26 

228 χρέων δὲ ὃ τῶν μελῶν ττοιητὴς ἔζησεν ἔτη πέντε καὶ 
ὀγδοήκοντα, καὶ Στησίχορος δὲ Ó μελοπτοιὸς ταὐτα. Σι- 
μωνίδης δὲ ὃ Κεῖος ὑπὲρ τὰ ἐνενήχοντα. 27. γραμματι- 91 
χῶν δὲ Ἐρατοσθένης μὲν ὃ ᾿Αγλαοῦ Κυρηναῖος, ὃν οὐ 
μόνον γραμματιχόν, ἀλλὰ καὶ ττοιητὴν àv τις ὀνομάσειε 
καὶ φιλόσοφον καὶ γεωμέτρην, δύο καὶ ὀγδοήκοντα οὗτος 
ἔζησεν ἔτη. 28. καὶ “υχοῦργος δὲ 0 νομοϑέτης τῶν “ακε- 28 
δαιμονίων πέντε καὶ ὀγδοήκοντα ἔτη ζῆσαι ἱστορεῖται. 

29. Τοσούτους ἐδυνήϑημεν βασιλέας xal πεπαιδευ- 29 
μένους ἀϑροῖσαι" ἐπεὶ δὲ ὑττεσχόμην καὶ Ῥωμαίων τινὰς 
xal τῶν τὴν Ἰταλίαν οἰχησάντων μαχροβίων ἀναγράψαι, 
τούτους σοι, ϑεῶν βουλομένων, ἱερώτατε Κυέντιλλε, ἐν 

ἄλλῳ δηλώσομεν λόγῳ. 

t IIATPIAOX ELTK9MION, 

1. Ὅτι μὲν οὐδὲν γλύχιον ἧς πατρίδος φϑάνει προ- 1 
τεϑρυλημένον. ἀρ᾽ οὖν ἥδιον μὲν οὐδέν, σεμνότερον δέ 
τι καὶ ϑειότερον ἄλλο; χαὶ μὴν ὅσα σεμνὰ καὶ ϑεῖα νο- 
μέζουσιν ἄνϑρωποι, τούτων πατρὶς αἰτία καὶ διδαάσκα- 
λος, γεννησαμένη καὶ ἀναϑρεψαμένη καὶ παιδευσαμένη. 
πόλεων μὲν οὖν μεγέϑη καὶ λαμτερότητας καὶ :τολυτελείας 
χατασχευῶν ϑαυμάζουσι τιολλοί, πατρίδας δὲ στέργουσι 
γεάντες" xal τοσοῦτον οὐδεὶς ἐξηττατήϑη τῶν xal πάνυ 
χεχρατημένων ὑττὸ τῆς κατὰ τὴν ϑέαν ἡδονῆς, ὡς ὑπὸ 

11* 
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τῆς ὑπερβολῆς τῶν παρ᾽ ἄλλοις ϑαυμάτων λήϑην ποιή- 
9 σασϑαι τῆς πατρίδος. 2. ὅστις μὲν οὖν σεμνύνεται πολί- 

τῆς ὧν εὐδαίμονος πόλεως, ἀγνοεῖν μοι δοχεῖ τίνα χρὴ 
τιμὴν ἀπονέμειν τῇ πατρίδι, xal ὃ τοιοῦτος δῆλός ἐστεν 
ἀχϑόμενος [ἄν], εἰ μετριωτέρας ἔλαχε τῆς πατρίδος. ἐμοὶ 
δὲ ἥδιον αὐτὸ τιμᾶν τὸ τῆς πατρίδος ὄνομα. πόλεις μὲν 

γὰρ παραβαλεῖν πειρωμένῳ προσήκει μέγεϑος ἐξετάζειν 230 
καὶ κάλλος καὶ τὴν τῶν ὠνίων ἀφϑονίαν᾽ ὅπου δ᾽ αἵρε- 
σίς ἐστι πόλεων, οὐδεὶς ἂν ἕλοιτο τὴν λαμπροτέραν ἐά- 
σας τὴν πατρίδα, ἀλλ᾽ εὔξαιτο μὲν ἂν εἶναι xoi τὴν τεα- 
τρίδα ταῖς εὐδαίμοσι παραπλησίαν, ἕλοιτο δ᾽ ἂν τὴν 

8 ὁποιανοῦν. 3. τὸ δ᾽ αὐτὸ τοῦτο xal οἱ δίκαιοι τῶν τεαέ- 
δων πράττουσι καὶ οἱ χρηστοὶ τῶν πατέρων" οὔτε γὰρ 
γέος καλὸς χἀγαϑός ἄλλον ἂν προτιμήσαι τοῦ πατρὸς 

οὔτε πατὴρ καταμελήσας τοῦ παιδὸς ἕτερον ἂν στέρξαι 
γέον, ἀλλὰ τοσοῦτόν γε οἱ πατέρες νικώμενοι προσνέ- 
μουσι τοῖς παισίν, ὥστε χαὶ κάλλιστοι χαὶ μέγιστοι καὶ 
τοῖς πᾶσιν ἄριστα φαίνονται χεχοσμημένοι οἱ παῖδες αὐὖ- 
τοῖς. ὅστις δὲ μὴ τοιοῦτός ἐστι διχαστὴς πρὸς τὸν υἱόν, 

4 οὐ δοκεῖ μοι πατρὸς ὀφϑαλμοὺς ἔχειν. 4. πατρίδος τοέ- 
γυν τὸ ὄνομα πρῶτον καὶ οἰχειότατον πάντων οὐδὲν 
γὰρ ὅ τι τοῦ πατρὸς οἰκειότερον. εἰ δέ τις ἀπονέμει τῷ 
πατρὶ τὴν δικαίαν τιμήν, ὥσπερ xol ὃ νόμος καὶ ἡ φύσις 
κελεύει, προσηκόντως ἂν τὴν πατρίδα προτιμήσαι" καὶ 
γὰρ ὃ πατὴρ αὐτὸς τῆς πατρίδος χτῆμα xai ὃ τοῦ πατρὸς 
πατὴρ καὶ οἱ ἐκ τούτων οἰχεῖοι πάντες ἀνωτέρω, καὶ 
μέχρι ϑεῶν πτατρῴων πρόεισιν ἀναβιβαζόμενον τὸ ὄνομα. 

ὅ 5. χαίρουσι καὶ ϑεοὶ πατρίσι καὶ πάντα μέν, ὡς elxóc, 
ἐφορῶσι τὰ τῶν ἀνθρώπων αὑτιῦν ἡγούμενοι χτήματα 
πᾶσαν γῆν καὶ ϑάλατταν, ig ἧς δὲ ἕκαστος αὐτῶν ἐγέ- 
γετο, προτιμᾷ τῶν ἄλλων ἁπασῶν πόλεων. χαὶ πόλεις 
σεμνότεραι ϑεῶν :τατρίδες xal νῆσοι ϑειότεραι, τεαρ᾽ αἷς 331 
ὑμνεῖται γένεσις ϑεῶν. ἱερὰ γοῦν κεχαρισμένα ταῦτα νο- 
μίζεται τοῖς ϑεοῖς, ἐπειδὰν ἐς τοὺς οἰχείους ἕκαστος ἀφε- 
χκόμενος ἱερουργῇ τόττους. εἰ δὲ ϑεοῖς τίμιον τὸ τῆς za- 
τρίδος ὄνομα, πῶς οὐκ ἀνθρώποις γε πολλῷ μᾶλλον; 
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6. καὶ γὰρ εἶδε τὸν ἥλιον πρῶτον ἕχαστος ἀπὸ τῆς πατρί- 6 
δος, ὡς καὶ τοῦτον τὸν ϑεόν, εἰ καὶ κοινός ἔστιν, ἀλλ᾽ 
οὖν ἑχάστῳ νομίζεσθαι πατρῷον διὰ τὴν πρώτην ἀπὸ 
τοῦ τόπου ϑέαν" xal φωνῆς ἐνταῦϑα ἤρξατο ἐπιχώρια 
σερῶτα λαλεῖν μανϑάνων xai ϑεοὺὶς ἐγνώρισεν. εἶ δέ τις 
τοιαύτης ἔλαχε πατρίδος, ὡς ἑτέρας δεηϑῆναι πρὸς τὴν 
τῶν μειζόνων παιδείαν, ἀλλ᾽ οὖν ἐχέτω καὶ τούτων τῶν 
σεαιδευμάτων τῇ πατρίδι τὴν χάριν" οὐ γὰρ ἂν ἐγνώρισεν 
οὐδὲ πόλεως ὄνομα μὴ διὰ τὴν πατρίδα τεόλιν εἶναι μα- 
Sov. 1. πάντα δέ, οἶμαι, παιδεύματα καὶ μαϑήματα συλ- 
λέγουσιν ἄνϑρωποι χρησιμωτέρους αὑτοὺς ἀπὸ τούτων 
ταῖς πατρίσι παρασχευάζοντες" χτῶνται δὲ xal χρήματα 
φιλοτιμίας ἕνεκεν τῆς ἐς τὰ χοινὰ τῆς “τατρίδος δαπα- 
γήματα. καὶ εἰχότως, οἶμαι" δεῖ γὰρ οὐκ ἀχαρίστους εἶναι 
τοὺς τῶν μεγίστων τυχόντας εὐεργεσιῶν. ἀλλ᾽ εἰ τοῖς xa^ 
ἕνα τις ἀπονέμει χάριν, ὥσττερ ἐστὶ δίκαιον, ἐτεειδὰν εὖ 
τεάϑῃ πρός τινος, πολὺ μᾶλλον τεροσήκει τὴν πατρίδα τοῖς 
χαϑύχουσιν ἀμείβεσθαι" καχώσεως μὲν γὰρ γονέων εἰσὶ 
γόμοι παρὰ ταῖς πόλεσι, κοινὴν δὲ τεροσήκει “τάντων μη- 
τέρα τὴν πατρίδα νομίζειν καὶ χαριστήρια τροφῶν ἀττο- 

2832 διδόναι καὶ τῆς τῶν νόμων αὐτῶν γνώσεως. 8. ὥφϑη δὲ 

οὐδεὶς οὕτως ἀμνήμων τῆς πατρέδος, ὡς ἐν ἄλλῃ πόλει 
γενόμενος ἀμελεῖν, ἀλλ᾽ οἵ τε καχοπραγοῦντες ἐν ταῖς 
ἀτεοδημίαις συνεχῶς ἀναχαλοῦσιν ὡς μέγιστον τῶν ἀγα- 

Su» ἡ πατρίς, οἵ τε εὐδαιμονοῦντες, ἄν xol τὰ ἄλλα εὑ 
πράττωσι, τοῦτο γοῦν αὐτοῖς μέγιστον ἐνδεῖν νομίζουσι 
τὸ μὴ τὴν πατρίδα οἰχεῖν, ἀλλὰ ξενιτεύειν᾽" ὄνειδος 
γὰρ τὸ τῆς ξενιτείας. καὶ τοὺς κατὰ τὸν τῆς ἀποδημέας 
χρόνον λαμτιροὺς γενομένους ἢ διὰ χρημάτων χτῆσιν ἢ 
διὰ τιμῆς δόξαν ἢ διὰ παιδείας μαρτυρέαν ἢ δι᾿ ἀν- 
δρείας ἔπαινον ἔστιν ἰδεῖν ἐς τὴν πατρίδα πάντας ἐπει- 

γομένους, ὡς ovx ἂν ἐν ἄλλοις βελτίοσιν ἐτειδειξομένους 
τὰ αὑτῶν καλά" καὶ τοσούτῳ γε μᾶλλον ἕχαστος σπείύ- 
δει λαβέσϑαι τῆς πατρίδος, ὅσῳττερ ἂν φαίνηται μει- 
ζόνων παρ᾽ ἄλλοις ἠξιωμένος. 9. ποϑεινὴ μὲν οὖν καὶ 
γέοις πατρίς" τοῖς δὲ ἤδη γεγηραχόσιν ὅσῳ τελεῖον τοῦ 
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φρονεῖν ἣν τοῖς νέοις μέτεστι, τοσούτῳ xal τελείων ἐγγί- 
γεται τεόϑος [δ] τῆς πατρίδος" ἕχαστος γοῦν τῶν γεγηρα- 
χότων xal σπεύδει καὶ εὔχεται καταλῦσαι τὸν βίον ἐπὶ 
τῆς πατρίδος, ἵν᾽, ὅϑεν ἤρξατο βιοῦν, ἐνταῦϑα πάλιν 
καὶ τὸ σῶμα παραχατάϑηται τῇ γῇ τῇ ϑρεψαμένῃ xol 
τῶν πατρῴων κοινωνήσῃ τάφων" δεινὸν γὰρ ἑκάστῳ δο- 
κεῖ ξενίας ἁλίσκεσθαι καὶ μετὰ ϑάνατον, ἐν ἀλλοτρίᾳ 

10 κειμένῳ γῇ. 10. ὅσον δὲ τῆς εὐνοίας τῆς πρὸς τὰς πα- 233 
τρίδας μέτεστι τοῖς ὡς ἀληϑῶς γνησίοις πολίταις μάϑοι 
τις ἂν ἐκ τῶν αὐτοχϑόνων᾽ οἱ μὲν γὰρ ἐπήλυδες καϑά- 
σπερ νόϑοι ῥᾳδίας ποιοῦνται τὰς μεταναστάσεις τὸ μὲν 
τῆς πατρίδος ὄνομα μήτε εἰδότες μήτε στέργοντες, ἡγού- 
μενοι δ᾽ ἁπανταχοῦ τῶν ἐπιτηδείων εὐπορήσειν, μέτρον 
εὐδαιμονίας τὰς τῆς γαστρὸς ἡδονὰς τιϑέμενοι. οἷς δὲ 
χαὶ μήτηρ ἡ πατρίς, ἀγαπῶσι. τὴν γῆν ἐφ᾽ ἧς ἐγένοντο 
χαὶ ἐτράφησαν, κἂν ὀλίγην ἔχωσι, κἂν τραχεῖαν χαὶ 
λετυτόγεων" καὶ av ἀπορῶσι τῆς γῆς ἐπαινέσαι τὴν àge- 
τήν, τῶν γε ὑπὲρ τῆς πατρίδος ovx ἀπορήσουσιν ἔγκω- 
μέων. ἀλλὰ καὶ ἂν ἴδωσιν ἑτέρους σεμνυνομένους πεδίοις 
ἀνειμένοις καὶ λειμῶσι φυτοῖς παντοδαποῖς διειλημ- 

μένοις, καὶ αὐτοὶ τῶν τῆς ττατρίδος ἐγκωμίων ovx ἐἔτει- 
λανϑάνονται, τὴν δὲ ἱπποτρόφον ὑπερορῶντες τὴν χου- 

11 ρθοτρόφον ἐπαινοῦσι. 11. χαὶ σπεύδει τις ἐς τὴν πατρίδα, 

xay νησιώτης p^ καὶ ἂν παρ᾽ ἄλλοις εὐδαιμονεῖν δύνηται. 
καὶ διδομένην ἀϑανασίαν οὐ προσήσεται, τιροτιμῶν τὸν 
ἐπὶ τῆς πατρίδος τάφον' καὶ ὃ τῆς πατρίδος αὐτῷ κατι- 
vóg λαμπρότερος ὀφϑήσεται τοῦ zaQ ἄλλοις πυρός. 

12 12. οὕτω δὲ ἄρα τίμιον εἶναι δοχεῖ παρὰ πᾶσιν ἡ πα- 
τρίς, ὥστε καὶ τοὺς πανταχοῦ νομοϑέτας ἴδοι τις ἂν ἐτεὶ 254 
τοῖς μεγίστοις ἀδικήμασιν ὡς χαλεπωτάτην ἐπιβεβληχότας 
τὴν φυγὴν τιμωρίαν. καὶ οὐχ οἱ νομοϑέται μὲν οὕτως 
ἔχουσιν, οἱ δὲ πιστευόμενοι τὰς στρατηγίας ἑτέρως, ἀλλ᾽ 
ἐν ταῖς μάχαις τὸ μέγιστόν ἐστι τῶν παραγγελμάτων τοῖς 
πεαραταττομένοις, ὡς ὑττὲρ πατρίδος αὐτοῖς ὃ πόλεμος" 
xal οὐδεὶς ὅστις ἂν ἀχούσας τούτου καχὸς εἶναι ϑέλοι" 

χεοιεῖ γὰρ καὶ τὸν δειλὸν ἀνδρεῖον τὸ τῆς πατρίδος ὄνομα. 
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ΠΕΡῚ T9N AI'PAAQ9N, 

1. Τῆς «Ἰιβύης và νότια ψάμμος ἐστὶ βαϑεῖα καὶ γῆ 1 
διακεκαυμένη, ἔρημος ἐπὶ τπτολύ, ἀχριβῶς ἄχαρπος, πε- 
δινὴ ἅπασα, οὐ χλόην οὐ πόαν οὐ φυτὸν οὐχ ὕδωρ 
ἔχουσα, ἢ εἴ που ἄρα ἐν κοίλοις συνεστηκὸς ὑετοῦ OA- 
γου λείψανον , παχὺ καὶ τοῦτο xai δυσῶδες, οὐδὲ πάνυ 
διψῶντι ἀνθρώπῳ πότιμον. ἀοίκητος γοῦν ἐστι διὰ ταῦ- 
τα ἢ πῶς γὰρ ἂν οἰχοῖτο ἀνήμερος οὕτω καὶ ξηρὰ καὶ 
ἄφορος οὖσα καὶ πολλῷ τῷ αὐχμῷ πιεζομένη; καὶ τὸ 
ϑάλπος δὲ αὐτὸ xal ὃ ἀὴρ κομιδῇ πυρώδης καὶ φλογερὸς 
ὧν καὶ ἡ ψάμμος ὑπερζέουσα παντελῶς ἄβατον τὴν χώ- 
ραν τίϑησι. 3. Γαράμαντες μόνοι πρόσοιχοι ὄντες, &v- 2 

285 σταλὲς καὶ χοῦφον ἔϑνος, ἄνϑρωποι σχηνῖται, ἀπὸ ϑή- 
ρας τὰ πολλὰ ζῶντες, ἐνίοτε οὗτοι ἐσβάλλουσι ϑηρεύον- 
τες ἀμφὶ τροπὰς τὰς χειμερινὰς μάλιστα, ὕοντα τὸν ϑεὸν 
τηρήσαντες, πότε τὸ πολὺ τοῦ καύματος σβεσϑείη καὶ 
ἡ ψάμμος νοτισϑείη καὶ ἀμηγέπτη βατὴ γένοιτο. ἢ ϑήρα 
δέ ἐστιν ὄνων τε τῶν ἀγρίων καὶ στρουϑῶν τῶν μεγά- 
λων χαμαιπτετῶν xol πιϑήκων μάλιστα καὶ ἐλεφάντων 
ἐνίοτε" ταῦτα γὰρ μόνα διαρκεῖ πρὸς τὸ δίψος καὶ ἀνέ- 
χεται ἐτεὶ ττολὺ τὰ ταλαιπωρούμενα ὑττὸ ττολλῷ καὶ ὀξεῖ τῷ 
ἡλίῳ. καὶ ὅμως οἱ Γαράμαντες ἐπειδὰν và σιτέα κατανα- 
λώσωσιν ἅπερ ἔχοντες ἀφίκοντο, ἀττελαύνουσιν ὀπίσω 
εὐθὺς δεδιότες μὴ σφίσιν 7) ψάμμος ἀναφλεγεῖσα δύσβα- 
τος xoi ἄπορος γένηται, εἶτα ὥσπερ ἐντὸς ἀρκύων λη- 
φϑέντες καὶ αὐτοὶ ἀπόλωνται μετὰ τῆς ἄγρας" ἄφυχτα 
γάρ ἔστιν, ἣν ὃ ἥλιος ἀνασπάσας τὴν ἰχμάδα καὶ τάχιστα 
ξηράνας τὴν χώραν ὑπερζέσῃ, ἀχμαιοτέραν τὴν ἀχτῖνα 
γεροσβαλὼν ἅτε πρὸς τὴν νοτίδα τταρατεϑηγμένην᾽ τροττὴ 
γὰρ αὕτη τῷ πυρί. 3. καίτοι ταῦτα πάντα ὅπόσα εἶπον, 8 
τὸ ϑάλπος, τὸ δίψος, ἡ ἐρημία, τὸ μηδὲν ἔχειν ἐκ τῆς 

γῆς λαβεῖν, ἧττον ὑμῖν δυσχερὴ εἶναι δόξει τοῦ λεχϑη- 
σομένου, καὶ δι᾽ 0 φευχτέα πάντως ἡ χώρα ἐχείνη"  ég- 
πετὰ γὰρ ποικίλα μεγέϑει τε μέγιστα καὶ πλήϑει πάμ- 
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πολλα καὶ τὰς μορφὰς ἀλλόχοτα xal τὸν ἰὸν ἄμαχα 
ἐπινέμεται τὴν γῆν, τὰ μὲν ὑποβρύχια, φωλεύοντα ἐν μυχῷ 3288 
τῆς ψάμμου, τὰ δὲ ἄνω ἐπιπολάζοντα, φύσαλοι καὶ aazí- 
δὲς καὶ ἔχιδναι καὶ χκεράσται καὶ βουπρήστεις καὶ àxov- 
τίαι καὶ ἀμφίσβαιναι καὶ δράκοντες καὶ σκορπέων γένος 
διττόν, τὸ μὲν ἕτερον ἐπίγειόν τε καὶ zelo», ὑπέρμεγα 
xal πολυσφόνδυλον, ϑάτερον δὲ ἐναέριον xal πτηνόν, 
ὑμενόπτερον δὲ οἷα ταῖς ἀχρίσι καὶ τέττιξι xal νυκτερίσι 
τὰ πτερά. τοιαῦτα ὄρνεα πολλὰ ἐπιπετόμενα οὐχ εὐπρόσι- 

4 τὸν ἀπεργάζεται τὴν «Ιιβύην ἐκείνην. 4. τὸ δὲ δὴ τεάν- 
των ἑρπετῶν δεινότατον ὧν ἡ ψάμμος τρέφει, ἡ διψάς 
ἐστιν, ὄφις ov πάνυ μέγας, ἐχίδνῃ ὅμοιος, τὸ δῆγμα 
βίαιος, τὸν ἰὸν ταχύς, ὀδύνας μὲν ἁλήχκτους ἐπάγων εὑ- 
ϑύς" ἐχχαίει τε γὰρ καὶ σήστει καὶ τείμττορασϑαι ποιεῖ, καὶ 
βοῶσιν ὥσπερ οἱ ἐν πυρᾷ κείμενοι. τὸ δὲ μάλιστα κατα- 
σεονοῦν xal κατατρῦχον αὐτοὺς ἐκεῖνό ἔστιν, ὁμώνυμον 
πάϑος τῷ ἑἕρπετῷ" διψῶσι γὰρ εἰς ὑπερβολήν, καὶ τὸ 381 
“παραδοξότατον, ὅσῳττερ av πιλέον πίνωσι, τοσούτῳ μᾶλλον 
ὀρέγονται τοῦ ττοτοῦ, καὶ ἡ ἐπιϑυμία πολὺ τιλέον ἐπιτεένε- 
ται αὐτοῖς" οὐδ᾽ ἂν σβέσειάς ποτε τὸ δίψος, οὐδ᾽ ἣν τὸν 

Νεῖλον αὐτὸν ἢ τὸν Ἴστρον ὅλον ἐχπιεῖν πιαράσχῃς, ἀλλὰ 
προσεχχαύσεις ἔπάρδων τὴν νόσον, ὥσπερ ἂν εἴ τις ἐλαέῳ 

b πῦρ κατασβεννύοι. ὅ. λέγουσιν ἰατρῶν παῖδες ἐκεένην 
τὴν αἰτίαν εἶναι, “ταχὺν τὸν ἰὸν ὄντα ἔπειτα δευόμενον 
τῷ ποτῷ ὀξυκχίνητον γίγνεσθαι, ὑγρότερον, ὡς τὸ εἰκός, 
καϑιστάμενον xai ἐπὶ πλεῖστον διαχεόμενον. 

6 6. Eyo μὲν οὖν οὐδένα τοῦτο πεπονθότα εἶδον, 
μηδέ, ὦ ϑεοί, ἴδοιμι οὕτω κολαζόμενον ἄνϑρωπον, ἀλλ᾽ 
οὐδὲ ἐπέβην τῆς “«Ἰιβίης τὸ παράπαν εὖ ποιῶν" ἐπί- 
γραμμα δέ τι ἤκουσα, 0 μοι τῶν ἑταίρων τις ἔλεγεν αὐτὸς 
ἐπὶ στήλης ἀνεγνωχέναι ἀνδρὸς οὕτως ἀποθανόντος" ἐκ 
«Ἰιβίης ἔφη ἀπιὼν εἰς «ἴγυπτον παρὰ τὴν μεγάλην Σύρ- 
τιν ποιξῖσϑαι τὴν πορείαν" οὐ γὰρ εἶναι ἄλλως" ἔνϑα 255 
δὴ τάφῳ ἐντυχεῖν πταρὰ τὴν ἠϊόνα ix αὐτῷ τῷ κλίσματι 
xal στήλην ἐφεστάναι δηλοῦσαν τοῦ ὀλέθρου τὸν τρό- 
πον" κεχολάφϑαι γὰρ ἐπ᾽ αὐτῇ ἄνθρωπον μὲν τινα οἷον 
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τὸν Τάνταλον γράφουσιν ἐν λίμνῃ ἑστῶτα καὶ ἀρυόμε- 
γον τοῦ ὕδατος, ὡς πίοι δή, τὸ ϑηρίον δὲ τὴν διψάδα 
ἐμπεφυκὸς αὑτῷ περιεσπειρᾶσϑαι τῷ ποδί, καί τινας yv- 
vaixag ὑδροφορούσας ἅμα πολλὰς καταχεῖν τὸ ὕδωρ αὐ- 
τοῦ. πλησίον δὲ φὰ χεῖσϑαι οἷα τῶν στρουϑῶν ἐκείνων, 
ovg ἔφην ϑηρᾶν τοὺς Γαράμαντας" γεγράφϑαι δὲ zog 
τοὐπίγραμμα, οὗ χεῖρον δὲ καὶ αὐτὸ εἰπεῖν, 

Τοῖα παϑόντ᾽, οἶμαι, καὶ Τάνταλον αἴϑοπος ἰοῦ 
μηδαμὰ κοιμῆσαι διψαλέην ὀδύνην. 

xal Zfavaoio χόρας τοῖον πέϑον ovx ἀναπλῆσαι 
αἰὲν ἐπαντλούσας ὑδροφόρῳ καμάτῳ. 

ἔτε καὶ ἄλλα ἔπη τέτταρά ἔστι περὶ τῶν (Qv, xal ὡς 
ἀναιρούμενος αὐτὰ ἐδήχϑη᾽ ἀλλ᾽ οὐχέτε μέμνημαι ἐκεί- 
voy. 7. συλλέγουσι δὲ ἄρα τὰ ᾧὰ καὶ ἐσπουδάκασι περὶ 
αὐτὰ οἱ περίοικοι, οὐχ ὡς φαγεῖν μόνον, ἀλλὰ καὶ σκεύεσι 
χρῶνται κενώσαντες καὶ ἐχπώματα ποιοῦνται ἀπ᾽ αὐτῶν" 

289 οὐ γὰρ ἔχουσι κεραμεύειν διὰ τὸ ψάμμον εἶναι τὴν γῆν. 
εἰ δὲ καὶ μεγάλα εὑρεϑείη, καὶ πῖλοι γίγνονται δύο ix 
τοῦ (oU ἑκάστου" τὸ γὰρ ἡμίτομον ἑκάτερον ἀποχρῶν τῇ 
κεφαλῇ πῖλος ἔστιν. 8. ἐχεῖ τοίνυν λοχῶσιν αἱ διψάδες 8 
παρὰ τὰ (à, καὶ ἐπειδὰν προσέλϑῃ ὃ ἄνθρωπος, ix τῆς 
ψάμμου ἐξερτετύσασαι δάχνουσι τὸν καχοδαίμονα" ὁ δὲ 
πάσχει ἐκεῖνα τὰ μιχρὸν ἔμτεροσϑεν εἰρημένα πίνων ἀεὶ 
xal μᾶλλον διψῶν xal πιμτελάμενος οὐδέττοτε. 9. ταυτὶ 9 
οὗ μὰ Δία πρὸς Νίκανδρον τὸν ποιητὴν φιλοτιμούμενος 
διεξῆλθον, οὐδ᾽ ὅπως ὑμεῖς μάϑοιτε ὡς οὐκ ἀμελὲς γε- 
γένηται uot φύσεις τῶν Διιβυκῶν ἑρπετῶν εἰδέναι" ἴα- 
τρῶν γὰρ ἂν μᾶλλον ὃ ἔπαινος εἴη, οἷς ἀνάγκη εἰδέναι 
ταῦτα, ὡς καὶ ἀμύνασϑαι αὐτὰ μετὰ τῆς τέχνης ἔχοιεν" 
ἀλλά μοι δοχῶ --- καὶ πρὸς φιλίου μὴ δυσχεράνητε τὴν 
εἰχόνα ϑηριώδη οὖσαν --- ὅμοιόν τε καὶ αὐτὸς παϑεῖν 
πρὸς ὑμᾶς, οἷον ἐχεῖνοι πάσχουσι πρὸς τὸ ποτὸν οἵ 
δηχϑέντες ὑπὸ τῆς διψάδος" ὅσῳ γὰρ ἂν ἐπὶ πλέον πταρίω 
εἰς ὑμᾶς, τοσούτῳ μᾶλλον ὀρέγομαι τοῦ πράγματος καὶ 
τὸ δίψος ἄσχετον ὑπεχκαίεταί μοι xal ἔοικα οὐδ᾽ ἐμπλη- 
σϑήσεσθϑαί ποτε τοῦ τοιούτου ποτοῦ. μάλα εἰκότως. ποῦ 

^J 
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γὰρ ἂν οὕτω διξιδεῖ τε xol καϑαρῷ υδατι ἐντύχοιμι; 211 
ὥστε σύγγνωτε, el δηχϑεὶς καὶ αὐτὸς τὴν ψυχὴν ἡδίστῳ 
τούτῳ καὶ ὑγιεινοτάτῳ τῷ δήγματι ἐμφοροῦμαι χανδὸν 
ὑποθεὶς τῷ κρουνῷ τὴν κεφαλήν" εἴη μόνον μὴ ἐπιλε- 

- * » € ^ * 

zi» τὰ παρ ὑμῶν ἐπιρρέοντα μηδὲ ἐχχυϑεῖσαν τὴν 
σπουδὴν τῆς ἀχροάσεως xeypvóra ἔτι xal διψῶντα κατα- 
Auteiv' ὡς δίψους γε ἕνεκα τοὐμοῦ πρὸς ὑμᾶς οὐδὲν ἂν 
ἐχώλυες πίνειν ἀεί; κατὰ γὰρ τὸν σοφὸν Πλάτωνα κόρος 
οὐδεὶς τῶν καλῶν. 

AIAAEXIZ ΠΡῸΣ HZIOAON. 

1 1. AYKINOS. ᾿Αλλὰ ποιητὴν μὲν ἄριστον εἶναί σε, 
ὦ Ἡσίοδε, καὶ τοῦτο παρὰ Ἰουσῶν λαβεῖν μετὰ τῆς 
δάφνης αὐτός τε δειχνύεις ἐν οἷς ποιεῖς — ἔνϑεα γὰρ καὶ 

σεμνὰ πάντα — καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν οὕτως ἔχειν" ἐκεῖνο 
δὲ ἀπορῆσαι ἄξιον, τί δήποτε προειπτὼν ὑττὲρ σαυτοῦ, 
ὡς διὰ τοῦτο λάβοις τὴν ϑεσπέσιον ἐκείνην ὠδὴν παρὰ 
τῶν ϑεῶν, ὅπως κλείοις καὶ ὑμνοίης τὰ παρεληλυϑότα 
xal ϑεσπίζοις τὰ ἐσόμενα, ϑάτερον μὲν καὶ πάνυ ἐντε- 
λῶς ἐξενήνοχας ϑεῶν ve γενέσεις διηγούμενος ἄχρι καὶ 31) 
τῶν πρώτων ἐχείνων, χάους καὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ xai ἔρω- 
τος, ἔτι δὲ γυναικῶν ἀρετὰς καὶ παραινέσεις γεωργικάς, 
xai ὅσα περὶ Πλειάδων καὶ ὅσα περὶ καιρῶν ἀρότου καὶ 
ἀμήτου καὶ πλοῦ καὶ ὅλως τῶν ἄλλων ἁπάντων" ϑάτε- 
ρον δὲ καὶ ὃ χρησιμώτερον ἦν τῷ βίῳ παρὰ πολὺ καὶ 
ϑεῶν δωρεαῖς μᾶλλον ἐοικός, λέγω δὲ τὴν τῶν μελλόν- 
των προαγόρευσιν, οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἐξατιέφηνας, ἀλλὰ τὸ 
μέρος τοῦτο πᾶν λήϑῃ παραδέδωχκας οὐδαμοῦ τῆς ποιή- 
σεως ἢ τὸν Κάλχαντα ἢ τὸν Τήλεμον ἢ τὸν Πολύειδον ἢ 
xal Φινέα μιμησάμενος, ot μηδὲ παρὰ Μουσῶν τούτου 
τυχόντες ὅμως προεϑέσπιζον καὶ ovx (xvovv χρᾶν τοῖς 

2 δεομένοις. 2. ὥστε ἀνάγχη σοι τῶν τριῶν τούτων αἰτεῶν 
μιᾷ γε πάντως ἐνέχεσϑαι" ἢ γὰρ ἐψεύσω, εἰ καὶ τπειχρὸν 
εἰπεῖν, ὡς ὑποσχομένων σοι τῶν ἹΠουσῶν xal τὰ μέλλοντα 
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προλέγειν δύνασϑαι' ἢ αἱ μὲν ἔδοσαν ὥσπερ ὑπέσχοντο, 
σὺ δὲ ὑπὸ φϑόνου ἀποχρύπτεις καὶ ὑπὸ χόλπτου φυλάτ- 
τεῖὶς τὴν δωρεὰν ov μεταδιδοὺς αὐτῆς τοῖς δεομένοις" ἢ 
γέγραπται μέν σοι καὶ τοιαῦτα πολλα, οὐδέπω δὲ αὐτὰ 
τῷ βίῳ παραδέδωχας οὐκ οἶδα εἰς ὃν καιρόν τινα ἄλλον 
ταμιευόμενος τὴν χρῆσιν αὐτῶν. ἐχεῖνο μὲν γὰρ οὐδὲ 
τολμήσαιμ᾽ ἂν εἰπεῖν, ὡς αἱ ἸΠοῦσαι δύο σοι παρέξειν 

242 ὑπιοσχόμεναι τὸ μὲν ἔδοσαν, ἐξ ἡμισείας δὲ ἀνεκαλέσαντο 
τὴν ὑπέσχεσιν, λέγω δὲ τὴν τῶν μελλόντων γνῶσιν, καὶ 
ταῦτα προτέραν αὐτὴν ἐν τῷ ἔπει ὑπεσχημέναι. 9. ταῦτα 
οὖν παρὰ τίνος ἄλλου, Ἡσίοδε, ἢ παρ᾽ αὐτοῦ σοῦ μάϑοι 
τις ἄν; πρέποι γὰρ ἂν, ὥσπερ οἱ ϑεοὶ (δωτῆρες ἐάων“ 
εἰσίν, οὕτω δὲ xai ὑμῖν τοῖς φίλοις καὶ μαϑηταῖς αὐτῶν 
μετὰ πάσης ἀληϑείας ἐξηγεῖσθαι περὶ ὧν ἴστε καὶ λύειν 
ἡμῖν τὰς ἀπορίας. 

4. H3IOAOS. Ἐνῆν μέν μοι, ὦ βέλτιστε, ῥᾳδίαν 
ἀπόχρισιν ἀποχρίνεσϑαί σοι περὶ ἁπτάντων, ὅτι μηδέν 
ἐστι τῶν ἐρραψῳδημένων ox ἐμοῦ ἴδιον ἐμόν, ἀλλὰ τῶν 
Μουσῶν, καὶ ἐχρὴν σὲ τταρ᾽ ἐχείνων τοὺς λογισμοὺς τῶν 
τε εἰρημένων xal τῶν τεαραλελειμμένων ἀτταιτεῖν" ἐγὼ 
δὲ ὑπὲρ μὲν ὧν ἰδίᾳ ἠπιστάμην, λέγω δὲ τοῦ νέμειν καὶ 
σεοιμαένειν xal ἐξελαύνειν xal βδάλλειν xol τῶν ἄλλων 

243 ὅσα ποιμένων ἔργα καὶ μαϑήματα, δίκαιος ἂν εἴην ἀπο- 
λογεῖσϑαι, αἱ ϑεαὶ δὲ τὰς αὐτῶν δωρεὰς οἷς ve ἂν ἐϑέ- 

λωσι καὶ ἐφ᾽ ὅσον ἂν οἴωνται καλῶς ἔχειν, μεταδιδόασιν. 
5. ὅμως δὲ ovx ἀττορήσω πρὸς σὲ xol ποιητικῆς ἀπολο- 

yíag' οὐ γάρ, οἶμαι, χρὴ παρὰ τῶν ποιητῶν ἐς τὸ λεῖττό- 
τατον ἀχριβολογουμένους ἀπαιτεῖν κατὰ συλλαβὴν ἔχα- 
στὴν ἐντελῆ πάντως τὰ εἰρημένα, καὶ ἂν τι ἐν τῷ τῆς 
σεοιήσεως δρόμῳ παραρρυὲν λάϑῃ, πιχρῶς τοῦτο ἐξετά- 
ζειν, ἀλλ᾽ εἰδέναι ὅτι ττολλὰ ἡμεῖς καὶ τῶν μέτρων ἕνεχα 
xol τῆς εὐφωνίας ἐπεμβάλλομεν" τὰ δὲ καὶ τὸ ἔπος αὐτὸ 
“πτολλάκις λεῖα ὄντα ovx οἶδ᾽ ὅπως παρεδέξατο. σὺ δὲ τὸ 
μέγιστον ὧν ἔχομεν ἀγαϑῶν ἀφαιρῇ ἡμᾶς, λέγω δὲ τὴν 
ἐλευϑερίαν χαὶ τὴν ἐν τῷ ποιεῖν ἐξουσίαν, χαὶ τὰ μὲν 
ἄλλα οὐχ δρᾷς ὅσα τῆς ποιήσεως χαλά, σκινδαλάμους δὲ 

« 

g' 
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xal ἀχάνϑας τινὰς ἐχλέγεις καὶ λαβὰς τῇ συκοφαντέςᾳι ζη- 244 
τεῖς. ἀλλ᾽ οὐ μόνος ταῦτα σὺ οὐδὲ κατ᾽ ἐμοῦ μόνου, ἀλλὰ 
πολλοὶ καὶ ἄλλοι τὰ τοῦ ὁμοτέχνου τοῦ ἐμοῦ Ὁμήρου xa- 
ταχνίζουσι λεπτὰ οὕτω κομιδῇ καὶ μάλιστα μικρὰ ἄττα 

ὁ διεξιόντες. 6. εἰ δὲ καὶ χρὴ ὁμόσε χωρήσαντα τῇ αἰτίᾳ 
τὴν ὀρϑοτάτην ἀπολογίαν ἀπολογήσασϑαι, ἀνάγνωϑθϑι, 
ὦ οὗτος, τὰ Ἔργα μου καὶ τὰς Ἡμέρας" εἴσῃ γὰρ ὅσα ἐν 
τῷ ποιήματι τούτῳ μαντικῶς ἅμα καὶ προφητικῶς προ- 
τεϑέσπισταί μοι τὰς ἀποβάσεις προδηλοῦντα τῶν τε Óg- 
ϑῶς καὶ κατὰ καιρὸν ττραττομένων xal τῶν πταραλελειμ- 
μένων τὰς ζημίας. καὶ τὸ 

οἴσεις δ᾽ ἐν φορμῷ, παῦροι δέ σε ϑηήσονται, 
καὶ πάλιν ὅσα ἀγαϑὰ περιέσται τοῖς ὀρϑῶς γεωργοῦσι, 

χρησιμωτάτη ἂν τῷ βίῳ μαντικὴ γομίζοιτο. 
1 7. AYK. Τοῦτο uiv οὖν, ὦ ϑαυμαστὲ Ἡσίοδε, xal 
πάνυ στοιμενιχὸν εἴρηταί σοι καὶ ἐπαληϑεύειν ἔοικας τὴν 
τῶν ἹΜΠουσῶν ἐπίπνοιαν αὐτὸς οὐδ᾽ ἀττολογεῖσϑαι $nto 
τῶν ἐπῶν δυνάμενος, ἡμεῖς δὲ οὐ ταύτην τὴν μαντικὴν 
παρὰ σοῦ καὶ τῶν lMovoov πιεριεμένομεν. ἐπεὶ τά γὲ 
τοιαῦτα πολὺ μαντικώτεροι ὑμῶν οἱ γεωργοί, καὶ ἄριστα 245 
μαντεύσαιντ᾽ ἂν ἡμῖν περὶ αὐτῶν, ὅτι ὕσαντος μὲν τοῦ 
ϑεοῦ εὐθαλῆ ἔσται τὰ δράγματα, ἣν δὲ αὐχμὸς ἐπιλάβῃ 
xai διψήσωσιν αἱ ἄρουραι, οὐδεμία μηχανὴ μὴ οὐχὶ λε- 
μὸν ἐπακολουϑῆσαι τῷ δίψει αὐτῶν , xal ὅτι οὐ μεσοῦν-- 
τος ϑέρους χρὴ ἀροῦν, ἢ οὐκ ἄν τι ὄφελος γένοιτο εἰκὴ 

ἐχχυϑέντων τῶν σπερμάτων, οὐδὲ ἀμᾶν ἔτι χλωρὸν τὸν 
στάχυν, ἢ κενόν εὑρεϑήσεσϑαι τὸν καρπόν. ov μὴν οὐδ᾽ 
ἐχεῖνο μαντείας δεῖται, ὡς ἢ μὴ καλύψῃς τὰ σπέρματα 
xol ϑεράπων μακέλλην ἔχων ἐπιφορῇ τῆς γῆς αὐτοῖς, 
χαταπτήσεται τὰ ὄρνεα xal προχατεδεῖται τὴν ἅπασαν 
τοῦ ϑέρους ἐλπίδα. 8. τὰ γὰρ τοιαῦτα παραινέσεις μὲν 
xal ὑποθϑήχας λέγων ovx ἂν τις ἁμαρτάνοι, μαντικῆς δὲ 
πάμπολυ ἀποδεῖν μοι δοκεῖ, ἧς τὸ ἔργον τὰ ἄδηλα καὶ 
οὐδαμῇ οὐδαμῶς φανερὰ προγιγνώσχειν, ὥσπερ τὸ τῷ 
ἹΜίνωϊ τεροειτεεῖν ὅτι ἐν τῷ τοῦ μέλιτος πίϑῳ ὃ παῖς ἔσται 
αὐτῷ ἀποπεπνιγμένος, καὶ τὸ τοῖς ᾿ «χαιοῖς πορομηνῦσαι 

oo 
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τῆς «dnoAÀovog ὀργῆς τὴν αἰτίαν xai τῷ δεκάτῳ ἔτει ἁλώ- 
σεσϑαι τὸ [Atov* ταῦτα γὰρ ἡ μαντιχή. ἐπεὶ καὶ τὰ τοιαῦ- 

- » , , 

216 τα εἴ τις αὐτῇ ἀνατιϑείη, ovx a» φϑάνοι χἀμὲ μάντιν 
^ ' ^ ^ Ld 

λέγων" προερῶ γὰρ xai προϑεσπιῶ καὶ ἄνευ Κασταλίας 
- » ^ - 

xal δάφνης xol τρίποδος Zíthquxov, ὅτι av γυμνὸς τοῦ 
, “- » ^ - - 

χρύους περινοστῇ τις ὕοντος τεροσέτε ἢ χαλαζῶντος TOU 
ϑεοῦ, ἠπίαλος οὐ μιχρὸς ἐπιτεεσεῖται τῷ τοιούτῳ, xal τὸ 

, , er ^ * ^ 

ἔτι γε τούτου μαντιχώτερον, Ovi xal ϑέρμη μετὰ ταῦτα, 

ὡς τὸ εἶχός, ἐπιγενήσεται, καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα, ὧν 
γελοῖον ἂν εἴη μεμνῆσϑαι. 9. ὥστε τὰς μὲν τοιαύτας ἀπο- 
λογίας xal μαντείας ἄφες" ἐκεῖνο δὲ ὃ εἴρηκας ἐν ἀρχῇ, 
ἴσως παραδέξασϑαι ἄξιον, ὡς οὐδὲν ἤδεισϑα τῶν λεγο- 
μένων, ἀλλά τις ἔμτενοια δαιμόνιος ἐνεποίει σοι τὰ μέ- 

3 , 3 «κι 3 n 3 * ^ * 

τρα, ov πάνυ οὐδὲ ἐχείνη βέβαιος ovGa* οὐ yag av τὰ 
* 2 ^ € * 3 3 - 3 

μὲν ἐπετέλει τῶν ὑπεσχημένων, va ὃ ἀτελῆ ἀπελίμ- 
7τανξν. 

247 ΠΛΟΙ͂ΟΝ n EYXAI. 

1. 4YKINOZ. Οὐκ ἐγὼ ᾿λέγον ὅτι ϑᾶττον τοὺς yi- 
σας ἕωλος νεχρὸς ἐν φανερῷ κείμενος ἢ ϑέαμά τι τῶν 

σεαραδόξων Τιμόλαον ἂν διαλάϑοι, κἂν ἐς Κόρινϑον δέοι 
ἀπνευστὶ ϑέοντα ἀπιέναι διὰ τοῦτο; οὕτω φιλοϑεάμων 
σύ γε xal ἄοχγος τὰ τοιαῦτα. 

TIMO.4.402. Τί γὰρ ἔδει καὶ ποιεῖν, ὦ “Ττυκῖνε, 
σχολὴν ἄγοντα zvOóutvov οὕτως ὑττερμεγέϑη ναῦν xai 
πέρα τοῦ μέτρου ἐς τὸν Πειραιᾶ καταττιετελευχέναι ἱμέαν) 
τῶν ἀπ᾽ «Αἰγύπτου εἰς ᾿Ιταλίαν σιταγωγῶν; οἶμαι δὲ καὶ 
σφώ, σέ τε xal Σάμιτιπτον τουτονί, μὴ κατ᾽ ἄλλο τι ἐξ 
ἄστεος ἥκειν ἢ ὀψομένους τὸ πιλοῖον. 

AYK. Νὴ Δία, καὶ Αδείμαντος ὃ ἹΠυρρινούσιος εἵ- 
στετο μεϑ᾽ ἡμῶν, ἀλλ᾽ ovx οἷδ᾽ ὅπου νῦν ἐκεῖνός ἐστιν 
ἀποτελανηϑεὶς ἐν τῷ πλήϑει τῶν ϑεατῶν᾽ ἄχρι μὲν γὰρ 
τῆς νεὼς ἅμα ἤλθομεν καὶ ἀνιόντες εἰς αὑτὴν σὺ μέν, oi- 
μαι, Σάμιππε, προήεις, μετὰ σὲ δὲ ὃ ᾿«Ἵδείμαντος ἦν, 

€- 
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εἶτ᾽ ἐγὼ μετ᾽ ἐχεῖνον ἐχόμενος αὑτοῦ ἀμφοτέραις, καί 
μὲ διὰ τῆς ἀποβάϑρας ὅλης παρέττεμτεξ χειραγωγῶν ὕπο- 
δεδεμένον ἀνυπόδητος αὐτὸς ὦν, τὸ ἀπὸ τούτου δὲ οὐχέτι 
αὐτὸν εἶδον οὔτε ἔνδον οὔτε ἐπεὶ κατεληλύϑαμεν. 248 

2 2. ΣΑ͂ΜΙΠΠΟΣ. Οἶσθα, ὦ 4vxive, ὅπου ἡμᾶς 
ἀπέλιπεν; ὅπότε, οἶμαι, τὸ ὡραῖον ἐχεῖνο μειράκιον ix 
τῆς ϑαλάμης τιροῆλϑε τὸ τὴν χαϑαρὰν ὀϑόνην ἐνδεδυ- 
xóg, ἀναδεδεμένον εἰς τοὐτείσω τὴν κόμην im^ ἀμφότερα 
τοῦ μετώττου [ἀττηγμένην.] ei τοίνυν ἐγὼ ᾿«“δείμαντον οἶδα, 
οἶμαι, γλαφυρὸν οὕτω ϑέαμα ἐκεῖνος ἰδὼν μακρὰ χαί- 
ρειν φράσας τῷ «Αἰγυπτίῳ γαυπηγῷ περιηγουμένῳ τὸ 
πλοῖον “παρέστηκε δαχρύων, ὥσπερ εἴωϑε" ταχύδαχρυς 
γὰρ ὃ ἀνὴρ ἐς τὰ ἐρωτικά. 

AYK. Καὶ μὴν οὐ πάνυ χαλός, ὦ Σάμιππε, ὃ μει- 
ραχίσκος ἔδοξέ μοι, ὡς ἂν καὶ ᾿Αδείμαντον ἐχπλῆξαι, ᾧ 
τοσοῦτοι ᾿.ϑήνησι καλοὶ ἕπονται, τεάντες ἐλεύϑεροι, στω- 
᾿μύλοι τὸ φϑέγμα, παλαίστρας ἀποπνέοντες, οἷς καὶ zaga- 
δαχρῦσαι ovx ἀγεννές" οὗτος δὲ τερὸς τῷ μελάγχρους εἷ- 
γαι xal προχειλής ἔστι καὶ λεπτὸς ἀγαν ἐχ τοῖν σχελοῖν, καὶ 249 

ἐφϑέγγετο ἐπισεσυριγμένον (?) vv καὶ συνεχῶς ἐπέτροχον, 
Ἑλληνιστὶ μέν, ἐς τὸ πάτριον δὲ τῷ ψόφῳ καὶ τῷ τῆς 
φωνῆς τόνῳ, ἡ κόμη δὲ καὶ ἐς τοὐπίσω ὃ πλόχαμος συνε- 
σπειραμένος οὐκ ἐλεύϑερον αὐτόν φησιν εἶναι. 

8 3. TIM. Τοῦτο μὲν εὐγενείας, ὠ «Τυχῖνε, σημεῖόν 

ἐστιν «Αἰγυτιτίοις [ἡ κόμη] ἄἅτταντες γὰρ αὐτὴν οἱ ἐλεύϑε- 
ροι παῖδες ἀναπλέχονται ἔστε πρὸς τὸ ἐφηβιχκόν, ἔμτεα- 
λιν ἢ οἱ πρόγονοι ἡμῶν, οἷς ἐδόκει καλὸν εἶναι κομᾶν 
τοὺς γέροντας ἀναδουμένους χρωβύλον ὑπὸ τέττιγε χρυ- 
σῷ ἀνειλημένον. 

£ZXAM. Εὖ ye, ὦ Τιμόλαε, ὅτι ἡμᾶς ἀναμιμνήσχεις 
τῶν Θουχυδίδου συγγραμμάτων, ἃ ἐν τῷ ττροοιμίῳ πεερὶ 
τῆς ἀρχαίας ἡμῶν τρυφῆς eizev ἐν τοῖς Ἴωσιν, ónóve οἱ 
τότε συνατῳχέσϑησαν. 250 

4 4. TIM. |4vag, ὦ Σάμιτετε, yvy ἀνεμνήσϑην, ὅτεό- 

ϑὲν ἡμῶν ἀπελείφϑη ᾿δείμαντος, ὅτε παρὰ τὸν ἱστὸν 
imi πολὺ ἔστημεν ἀναβλέποντες, ἀριϑμοῦντες τῶν βυρ- 
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σῶν τὰς ἐπιβολὰς xal ϑαυμάζοντες ἀνιόντες τὸν ναύτην 

διὰ τῶν κάλων, εἶτα inl τῆς χεραίας ἄνω ἀσφαλῶς δια- 
ϑέοντα τῶν κεροιάκων ἐπειλημμένον. 

Z4M. Ev λέγεις. τί δ᾽ οὖν χρὴ ποιεῖν ἡμᾶς; ἐν- 
ταῦϑα καραδοκεῖν αὐτόν, ἢ ἐθέλεις ἐγὼ αὖϑις ἐπανίω 
ἐς τὸ τιλοῖον; 

TIM. Μηδαμῶς, ἀλλὰ προΐωμεν εἰχὸς γὰρ ἤδη 
σεαρεληλυϑέναι ἐχεῖνον ἀποσοβοῦντα ἐς τὸ ἄστυ, ἐπεὶ 
μηκέϑ᾽ ἡμᾶς εὑρεῖν ἐδύνατο εἰ δὲ μή, ἀλλ᾽ οἷδε τὴν 
600v ᾿Αδείμαντος, καὶ δέος οὐδὲν μὴ ἀπολειφϑεὶς ἡμῶν 
ἀττοβουκοληϑῇ. 

ΑὙΚ. Ὁρᾶτε, μὴ σχαιὸν ἢ φίλον ἀττολιπόντας αὖ- 
251 τοὺς ἀπιέναι. βαδίζωμεν δ᾽ ὅμως, εἰ καὶ Σαμίππῳ τοῦτο 

δοχεῖ. 
ΣΑ͂. Καὶ μάλα δοχεῖ, ἤν ττως ἀνεῳγυῖαν ἔτι τὴν 

χεαλαίστραν καταλάβωμεν. 5. ἀλλὰ μεταξὺ λόγων, ἡλίκη 5 
ναῦς. εἴκοσι καὶ ἑχατὸν ττήχεων ἔλεγε τὸ μῆχος ὃ ναυ- 

ἐπηγός, €vgog δὲ ὑττὲρ τὸ τέταρτον μάλιστα τούτου, xal 
ἀττὸ τοῦ καταστρώματος ἐς τὸν πυϑμένα, 5j βαϑύτατον 
χατὰ τὸν ἄντλον, ἐννέα τερὸς τοῖς εἴχοσι. τὰ δ᾽ ἄλλα ἡλί- 
xoc μὲν ὃ ἱστός, ὅσην δὲ ἀνέχει τὴν κεραίαν, οἵῳ xoi 
σεροτόνῳ χέχρηται xal συνέχεται, ὡς δὲ ἡ πρύμνα μὲν 
ἐπανέστηκεν ἠρέμα χαμτεύλη χρυσοῦν χηνίσχον ἐτπτικει- 
μένη, καταντιχρὺ δὲ ἀνάλογον ἡ τερῴῷρα ὑπερβέβηκεν ἐς 
τὸ πρόσω ἀπομηκυνομένη, τὴν ἐπώνυμον τῆς νεὼς ϑεὸν 

252 ἔχουσα τὴν Ἶσιν ἑκατέρωθεν" ὃ μὲν γὰρ ἄλλος κόσμος, 
αἷ γραφαὶ xal τοῦ ἱστίου τὸ παράσειον πυραυγές, πρὸ 
τούτων αἱ ἄγκυραι xal στροφεῖα xal τεεριαγωγεῖς καὶ ai 
xarà τὴν τιρύμναν οἰχήσεις ϑαυμάσια πάντα μοι ἔδοξε. 
6. καὶ τὸ τῶν γαυτῶν τελῆϑος στρατοτιέδῳ ἂν τις εἰχά- 6 
σειεν. ἐλέγετο δὲ καὶ τοσοῦτον ἄγειν σῖτον, ὡς ἱκανὸν 
εἶναι πᾶσι τοῖς ἐν τῇ Αἀττικῇ ἐνιαύσιον τερὸς τροφήν. 
κἀκεῖνα πόντα μικρός τις ἀνθϑρωτείσχος γέρων ἤδη ἔσω- 
ζεν ὑπὸ λεπτῇ κάμαχε τὰ τηλικαῦτα πηδάλια σεεριστρέ- 
φων" ἐδείχϑη γάρ μοι ἀναφαλαντίας τις, οὖλος, Ἥρων, 
οἶμαι, τοὔνομα. 
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TIM. Θαυμάσιος τὴν τέχνην, ὡς ἔφασχον oi iu- 
σελέοντες, χαὶ τὰ ϑαλάττια σοφὸς ὑπὲρ τὸν Πρωτέα. 

7 1. ἠκούσατε δὲ ὅπως δεῖρο κατήγαγε τὸ πλοῖον, ola ἔττα- 253 
Jo» πλέογτες xol ὡς ὃ ἀστὴρ αἰτοὺς ἔσωσεν; 

AYK. Οὔκ, ὦ Τιμόλαε, ἀλλὰ νῦν ἡδέως ἂν ἀχού- 
σαιμεν. 

TIM. 'O ναύκληρος αὐτὸς διηγεῖτό μοι, χρηστὸς 
ἀνὴρ καὶ προσομιλῆσαι δεξιός. ἔφη δὲ ἀπὸ τῆς Φάρου 
ἀἁπάραντας οὐ πάνυ βιαίῳ πνεύματι ἑβδομαίους ἰδεῖν τὸν 
᾿Αἰκάμαντα, εἶτα ζεφύρου ἀντιπνεύσαντος ἀπενεχϑῆναι 
σελαγίους ἄχρι Σιδῶνος, ἐκεῖϑεν δὲ χειμῶνι μεγάλῳ περι- 
χεεσόντας δεχάτῃ ἐπὶ XeAijovéag διὰ τοῦ «Αὐλῶνος ἐλ- 
ϑεῖν, ἔνϑα δὴ παρὰ μιχρὸν ὑποβρυχίους δῦναι ἅπαντας. 

8 8. οἶδα δέ ποτε καὶ αὐτὸς παραπλεύσας Χελιδονέας ἡλί- 
xov ἐν τῷ τόπῳ ἀνίσταται τὸ κῦμα, καὶ μάλιστα περὶ 
τὸν λίβα, ὅιτόταν ἐπιλάβῃ καὶ τοῦ νότου" κατ᾽ ἐκεῖνο 
γὰρ δὴ συμβαίνει μερίζεσϑαι τὸ Παμφύλιον ἀπὸ τῆς “υ- 951 
χιαχῆς ϑαλάττης, καὶ ὃ κλύδων ἅτε ἀπὸ πολλῶν ῥευμά- 
τῶν σπιερὶ τῷ ἀκρωτηρίῳ σχιζόμενος — ἀττόξυροι δέ εἰσι 
πέτραι xai ὀξεῖαι “πτιαραϑηγόμεναι τῷ κλύσματι — [καὶ] 
φοβερωτάτην ποιεῖ τὴν κυματωγὴν καὶ τὸν ἦχον μέγαν, 
xal τὸ κῦμα πολλάκις αὐτῷ ἰσομέγεϑες τῷ σκοπέλῳ. 

9 9. τοιαῦτα xol σφᾶς καταλαβεῖν ἔφασκεν ὃ ναύκληρος 
ἔτι χαὶ νυχτὸς οὔσης ζόφου ἀχριβοῦς" ἀλλὰ πρὸς τὴν 
οἰμωγὴν αὐτῶν ἐπικχλασϑέντας τοὺς ϑεοὺς πῦρ μὲ ἀνα- 
δεῖξαι ἀπὸ τῆς «Ἰυχίας, καὶ γνωρίσαι τὸν τόπον ἐχεῖνον, 
καί τινα λαμπρὸν ἀστέρα Διοσκούρων τὸν ἕτερον ἐπικα- 
ϑίσαι τῷ καρχησίῳ καὶ κατευϑῦναι τὴν ναῦν ἐπὶ τὰ λαιὰ 
ἐς τὸ πέλαγος ἤδη τῷ κρημνῷ προσφερομένην" τοὺν- 
τεῦϑεν δὲ ἅπαξ τῆς ὀρϑῆς ἐκπεσόντας διὰ τοῦ «Αἰγαίου 

πλεύσαντας ἑβδομηχοστῇ ἀπ᾽ «Αἰγύπτου ἡμέρᾳ πρὸς ivav- 

τίους τοὺς ἐτησίας τελαγιάζοντας ἐς Πειραιᾶ χϑὲς καϑορ- 
μέσασϑαι τοσοῦτον ἀττοσυρέντας ἐς τὸ κάτω, ovg ἔδει τὴν 
Κρύτην δεξιὰν λαβόντας ὑπὲρ τὴν αλέαν πλεύσαντας 
ἤδη εἶναι ἐν ᾿Ιταλίᾳ. 
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A YK. Νὴ Δία, ϑαυμάσιόν τινα φὴς κυβερνήτην 
255 τὸν "Hoova [ἢ] τοῦ Νηρέως ἡλικιώτην, ὃ ὃς τοσοῦτον ἀπε- 

σφάλη τῆς ὁδοῦ. 10. ἀλλὰ τί τοῦτο; ovx ᾿Αδείμαντος 10 
ἐχεῖνός ἐστι; 

TIM. Πάνυ μὲν οὖν, “4δείμαντος αὐτός. ἐμβοήσωμεν 

οὗν. ᾿4δείμαντε, σέ φημι τὸν ἹΜυρρινούσιον τὸν Στρομβίχου. 

δυεῖν ϑάτερον, ἢ δυσχεραένει xa9' ἡμῶν ἢ ἐκκεκώφωται" 
᾿“δείμαντος γάρ, οὐκ ἄλλος τίς ἔστι. 

-AYK. Πάνυ ἤδη σαφῶς δρῶ, καὶ ϑοϊμάτιον αὐτοῦ 
καὶ τὸ βάδισμα ἐκείνου, xal ἐν χρῷ ἡ xovga. ἐπιτείνω- 
μὲν δὲ ὅμως τὸν περίπατον, ὡς καταλάβωμεν αὐτόν. 
11. ἣν μὴ τοῦ ἱματίου σε λαβόμενοι ἐπιστρέψωμεν, ὦ 11 
᾿Αδείμαντε, οὐχ ὑπακούσεις ἡμῖν βοῶσιν, ἀλλὰ καὶ φρον- 
τέζοντι ἔοικας ἐπὶ συννοίας τινὸς οὐ μιχρὸν οὐδὲ εὐκα- 
ταφρόνητον πρᾶγμα, ὡς δοκεῖς, ἀγακυκλῶν. 

AAEIMANTOX. Οὐδέν, ὦ «Τυκῖνε, χαλεπόν, ἀλλά 
μὲ κενή vig ἔννοια μεταξὺ βαδίζοντα ὑπελϑοῦσα παρα- 
χοῦσαι ὑμῶν ἐποίησεν ἀτενὲς πρὸς αὑτὴν ἅπαντι τῷ Ào- 
γισμῷ ἀποβλέποντα. 

-AYK. Τίς αὕτη; μὴ γὰρ ὀκνήσῃς εἰπεῖν, εἶ μή τίς 
ἐστι τῶν πάνυ ἀπορρήτων. καίτοι ἐτελέσϑημεν, ὡς οἶσϑα, 
καὶ σιγᾶν μεμαϑήκαμεν. 

«ΑΖΈΠ. AX. αἰσχύνομαι ἔγωγε εἰπεῖν πρὸς ὑμᾶς" 
26 οὕτω γὰρ μειρακιῶδες ὑμῖν δόξει τὸ φρόντισμα. 

AYK. Mà» ἐρωτικόν ἐστιν; οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τοῦτο 
ἀμυήτοις ἡμῖν ἐξαγορεύσεις, ἀλλὰ ὑπὸ λαμπρᾷ τῇ δαδὶ 
καὶ αὐτοῖς τετελεσμένοις. 

12. 4A4EIM. Οὐδέν, ὦ ϑαυμάσιε, τοιοῦτον, ἀλλά 12 

viva τελοῦτον ἐμαυτῷ ἀνεπλαττόμην, ἣν κενὴν μαχαρίαν 
οἱ τταλαιοὶ καλοῦσι, καί μοι ἐν ἀχμῇ τῆς περιουσίας καὶ 

τρυφῆς ἐπέστητε. 
ΑὙΚ. Οὐκοῦν τὸ προχειρότατον τοῦτο, κοινὸς Ἑρμᾶς 

φασι, καὶ ἐς μέσον χατατίϑει φέρων τὸν τιλοῦτον" ἄξιον γὰρ 
ἀπολαῦσαι τὸ μέρος φίλους ὄντας τῆς ̓Αδειμάντου τρυφῆς. 

«ΑΖΈΠΜ. ᾿Απελείφϑην μὲν ὑ ὑμῶν εὐθὺς ἐν τῇ πρώτῃ 
ἐς τὴν ναῦν ἐπιβάσει, ἐπεὶ σέ, ὦ “Ιυκῖνε, κατέστησα ἐς 

Lucian III. 12 
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τὸ ἀσφαλές" περιμετροῦντος γάρ μου τῆς ἀγκύρας τὸ 
18 πάχος ovx οἶδα ὅποι ὑμεῖς ἀπέστητε. 18. ἰδὼν δὲ ὅμως 

τὰ πάντα ἠρόμην τινὰ τῶν ναυτῶν, ὁπόσην ἀπτοφέρει ἡ 
ναῦς τῷ δεσπότῃ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ κατ᾽ ἔτος ἕχαστον τὴν 
μισϑοφορίαν. ὃ δέ μοι, Δώδεκα, E ἔφη, vix «τάλαντα, 
εἶ τερὸς τοὐλάχιστόν τις λογίξοιτο. τοὐντεῦϑεν οὖν ἔττανι- 
ὡν ἐλογιζόμην, εἴ τις ϑεῶν τὴν ναῦν ἄφνω ἐμὴν ποιήσειεν 
εἶναι, οἷον ὡς εὐδαίμονα βίον ἐπεβίωσα εὖ ποιῶν τοὺς 

φίλους xal ἐπιπλέων ἐνίοτε μὲν αὐτός, ἐνίοτε δὲ οἰκέτας 59i 
ἐχπέμπτων" εἶτα ix τῶν δώδεκα ἐχείνων ταλάντων olxíav 
τε ἤδη ᾧὠκοδομησάμην ἐν ἐπικαίρῳ μικρὸν ὑπὲρ τὴν Ποι- 
κίλην, τὴν παρὰ τὸν Ἰλισσὸν ἐκείνην τὴν ττατρῴαν ἀφείς, 
καὶ οἰκέτας ὠνούμην καὶ ἐσθῆτας καὶ ζεύγη καὶ ἵπτεους" 
vvri δὲ καὶ ἔπλεον oq ἁττάντων εὐδαιμονιζόμενος τῶν 
ἐπιβατῶν φοβερὸς τοῖς ναύταις καὶ μονονουχὶ βασιλεὺς 
γομιζόμενος. ἔτι δέ μοι τὰ κατὰ τὴν ναῦν εὐϑετίζοντι xai 
ἐς λιμένα πόρρωθεν ἀποβλέποντι ἐπιστάς, ὦ “υκῖνε, 
κατέδυσας τὸν σελοῦτον καὶ ἀνέτρεψας εὖ φερόμενον τὸ 
σχάφος οὐρίῳ τῆς εὐχῆς πνεύματι. 

14 14. AYK. Οὐκοῦν, ὠ γενναῖε, λαβόμενός μου ἄπαγε 
πρὸς τὸν στρατηγὸν ὥς τινα πειρατὴν ἢ καταπογτεστήν, 
ὃς τηλικοῦτον ναυάγιον εἴργασμαι, καὶ ταῦτα ἐν γῇ κατὰ 
τὴν ix Πειραιῶς ἐς τὸ ἄστυ. ἀλλὰ ὅρα ὅπως παραμυϑή- 
couaí σου τὸ πταῖσμα" τιέντε γάρ, εἶ βούλει, καλλέω καὶ 
μείζω τοῦ ΑΑϊγυτιτίου πλοίου ἤδη ἔχε, καὶ τὸ μέγιστον 
οὐδὲ καταδῦναι δυνάμενα, καὶ τάχα σοι πεντάκις ἐξ i- 
γύτετου κατ᾽ ἔτος ἕχαστον σιταγωγείτωσαν σιταγωγίαν, 
εἶ καί, ὦ γαυκλήρων 6 ἄριστε, δῆλος εἶ ἀφόρητος ἡμῖν τότε 
γενησόμενος" ὃς γὰρ ἔτι ἑνὸς πλοίου τουτουὶ δεστεότης 
ὧν παρήχουες βοώντων, εἰ πεέντε κτήσαιο 7tQóg τούτῳ 
τριάρμενα πάντα καὶ ἀνώλεϑρα, οὐδὲ ὄψει δηλαδὴ τοὺς 
φίλους. σὺ μὲν ovy εὐτυλόει, ὠ βέλτιστε, ἡμεῖς δὲ iv» 
Πειραιεῖ καϑεδούμεϑα τοὺς ἐξ Αἰγύπτου ἢ Ἰταλίας κατα- 

πυλέοντας ἀναχρίνοντες, εἴ σπου τὸ μέγα ᾿Αδειμάντου 
γελοῖον τὴν [oiv τις εἶδεν. 

15 15. 44 EIM. Ὁρᾷς; διὰ τοῦτο ὥχγουν εἰτεεῖν ἃ ive- 
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vóov», εἰδὼς ὅτι ἐν γέλωτι xal σχώμματι ποιήσεσϑέ μου 
τὴν εὐχήν. ὥστε ἐπιστὰς μιχρόν, ἔστ᾽ ἂν ὑμεῖς προχω- 
ρήσητε, ἀποπλευσοῦμαι πάλιν ἐπὶ τῆς νδώς" πολὺ γὰρ 
ἄμεινον τοῖς ναύταις προσλαλεῖν ἢ vq ὑμῶν καταγε- 
λᾶσϑαι. 

AYK. Μηδαμῶς, ἐπεὶ συνεμβησόμεϑα σοι καὶ αὐτοὶ 
ἐπιστάντες. 

AAEIM. ᾿4λλ᾿ ὑφαιρήσω τὴν ἀποβάϑραν προεισ- 
ελϑών. 

ΑὙΚ. Οὐκοῦν ἡμεῖς γε προσνηξόμεϑα ὑμῖν" μὴ γὰρ 
otov σοὶ μὲν εἶναι δάδιον τηλικαῦτα πλοῖα κτᾶσϑαι μήτε 
σεριαμένῳ μήτε ναυπηγησαμένῳ, ἡμεῖς δὲ ovx αἰτήσομεν 
χαρὰ τῶν ϑεῶν ἐπὶ πολλοὺς σταδίους ἀχμῆτες δύνασϑαι 
νεῖν; καίτοι πρῴην καὶ εἰς Αἴγιναν ἐπὶ τὴν τῆς Ἐνοδίας 
τελετὴν olo9o ἐν ἡλίχῳ σχαφιδίῳ πάντες ἅμα οἱ φίλοι 
τεττάρων ἕχαστος ὀβολῶν διεπιλεύσαμεν, καὶ οὐδὲν ἐδυ- 
σχέραινες ἡμᾶς συμτελέοντας, νῦν δὲ ἀγαναχτεῖς, εἶ συνεμ- 

2:9 βησόμεϑά σοι, καὶ τὴν ἀποβάϑραν προεισελϑὼν ἀφαιρεῖς; 
ὑσεερμαζᾷς γάρ, ὦ ̓ Αδείμαντε, καὶ ἐς τὸν xóAmov οὐ πτύεις, 
οὐδὲ οἶσϑα ὅστις ὧν ναυκληρεῖς. οὕτως ἐπῆρέ σε καὶ ἡ 
olxía ἐν καλῷ τῆς πόλεως οἰκοδομηϑεῖσα καὶ τῶν axo- 
λούϑων τὸ πλῆϑος. ἀλλ᾽ ὠγαϑέ, πρὸς τῆς Ἴσιδος κἂν τὰ 
Νειλῷα ταῦτα ταρίχη τὰ λεπτὰ μέμνησο ἡμῖν ἄγειν am 
«Αἰγύπτου ἢ μύρον àzó τοῦ Κανώπου ἢ Ἶβιν ἐκ Πέμφιδος, 
εἰ δὲ ἡ ναῦς ἐδύνατο, καὶ τῶν πυραμίδων μέαν. 

16. TIM. 44Aig παιδιᾶς, ὦ «υκῖνε. δρᾷς, ὡς ἐρυ- 
ϑριᾶν ᾿Αδείμαντον ἐπτοίησας πολλῷ τῷ γέλωτι ἐπικλύσας 
τὸ πλοῖον, ὡς ὑπέραντλον εἶναι καὶ μηκέτι ἀντέχειν τιρὸς 

τὸ ἐπιρρέον; καὶ ἐπείττερ ἔτι ττολὺ ἡμῖν τὸ λοιπόν ἐστι 
χερὸς τὸ ἄστυ, διελόμενοι τετραχῆ τὴν 000» κατὰ τοὺς 
ἐπιβάλλοντας ἕξ ἕχαστος σταδίους αἰτῶμεν ἅττερ ἂν δοχῇ 

χαρὰ τῶν ϑεῶν᾽" οὕτω γὰρ ἂν ἡμᾶς 0 ve κάματος λάϑοι 
xal ἅμα εὐφρονούμεϑα ὥσπερ ἡδίστῳ ὀνείρατι ἑχουσίῳ 
περιτεεσόντες, ἐφ᾽ ὅσον βουλόμεϑα, ev ποιήσοντι ἡμᾶς" 
παρ᾽ αὐτῷ γὰρ ἕχαάστῳ τὸ μέτρον τῆς εὐχῆς, xal οἱ ϑεοὶ 
πάντα ὑποχείσϑωσαν παρέξοντες, εἰ καὶ τῇ φύσει àmí- 

12* 
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ϑανα ἔσται. τὸ δὲ μέγιστον, ἐπίδειξις ἔσται τὸ πρᾶγμα 
ὅστις ἂν ἄριστα χρήσαιτο τῷ πλούτῳ xol τῇ εὐχῇ" δη- 200 
λώσει γὰρ οἷος ἂν καὶ πλουτήσας ἐγένετο. 

11 17. XA4M. Καλῶς, ὦ Τιμόλαε, καὶ πείϑομαί σοι καὶ 
ὅταν ὃ χαιρὸς καλῇ, εὔξομαι ἅπερ ἂν δοκῇ. εἰ μὲν γὰρ 
᾿Αδείμαντος βούλεται, οὐδὲ ἐρωτᾶν οἶμαι, ὃς γε δὴ ἐν τῇ 
vri τὸν ἕτερον πόδα ἔχει. χρὴ δὲ καὶ “Τυκίνῳ δοχεῖν. 

AYK. ᾿Αλλὰ πλουτῶμεν, εἰ τοῦτο ἄμεινον, μὴ καὶ 
βασκαίνειν ἐν ταῖς κοιναῖς εὐτυχίαις δοχώ. 

AAEIM. Τίς δ᾽ οὖν πρῶτος ἄρξεται; 
AYK. Σύ, ὦ ᾿Αδείμαντε, εἶτα μετὰ σὲ οὑτοσὶ Σά- 

μιππος, εἶτα Τιμόλαος, ἐγὼ δὲ ὀλίγον ὅσον ἡμιστάδιον 

τὸ πρὸ τοῦ Ζιπύλου ἐπιλήψομαι τῇ εὐχῇ, καὶ τοῦτο ὡς 
οἷόν τε παραδραμών. 

18 18. 44EIM. Οὐκοῦν ἐγὼ μὲν οὐδὲ νῦν ἀποστήσο- 
μαι τῆς νεώς, ἀλλ᾽ ἐπείτεερ ἔξεστιν, ἐττιμετρήσω τῇ εὐχῇ" 
ὃ δὲ Ἑρμῆς ὃ κερδῷος ἐπινευσάτω ἅπασιν. ἔστω γὰρ τὸ 
ztÀoiovy xal τὰ ἐν αὐτῷ πάντα ἐμὰ καὶ ὃ φόρτος οἱ ἔμπο- 
ροι αἱ γυναῖχες οἱ ναῦται xal εἴ τι ἄλλο ἥδιστον χτημα- 
των ἁπάντων. 

XAM. «“έληϑάς σὲ αὐτὸν ἔχων ἐν τῇ νη. 
AAEI M. Tóv παῖδα φής, m Σάμετσεπε, τὸν χομήτην. 

xàxeivog οὖν ἔστω ἐμός. ὅπόσος δὲ ὃ πυρὸς ἔνδον ἐστίν, 

οὗτος 0 ἀριϑμὸς ἅπας χρυσίον ἐπίσημον γενέσϑω, τοσοῦτοι 

δαρειχοί. 
19 19. AYK. Tí τοῦτο, o Αδείμαντε; καταδύσεταί σοι τὸ 201 

πλοῖον, οὗ γὰρ ἴσον βάρος πυροῦ xaL ἰσαρίϑμου χρυσοῦ. 
AAEIM. aM, φϑόνει, c 2dvxive, ἀλλ᾽ ἐπειδὰν ἐς 

σὲ περιέλϑῃ ἡ εὐχή, τὴν Πάρνηϑα ἐχείνην, εἰ ϑέλεις, 
ὅλην χρυσὴν ποιήσας ἔχε, κἀγὼ σιωπήσομαί σοι. 

AYK. ᾿4λλ᾽ ὑπὲρ ἀσφαλείας τοῦτο ἔγωγε τῆς σῆς 
ἐποιησάμην, ὡς μὴ ἀπολέσϑαι ἅπαντας μετὰ τοῦ χρυσίου" 
καὶ τὰ μὲν ἡμέτερα μέτρια, τὸ μειράχιον δὲ τὸ ὡραῖον 
ἀττοτενιγήσεται ἄϑλιον νεῖν οὐκ ἐπιστάμενον. 

TIM. Θάρρει, ὦ 24vxive&' οἱ δελφῖνες γὰρ αὐτὸ 
ὑποδύντες ἐξοίσουσιν ἐττὶ τὴν γῆν. ἢ νομίζεις κιϑαρῳδὸν 



ΠΛΟΙΟΝ H ΕΥ̓͂ΧΑΙ. 181 

μέν τινα σωϑῆναι παρ᾽ αὐτῶν καὶ ἀπολαβεῖν τὸν μισϑὸν 
ἀντὶ τῆς δῆς καὶ vexgóv τι ἄλλο παιδίον ἐς τὸν ᾿Ισϑμὸν 
ἐπεὶ δελφῖνος ὁμοίως προχομισϑῆναι, τὸν δὲ ᾿Αδειμάντου 
οἰχέτην τὸν νδξώνητον ἀπορήσειν δελφῖνος ἐρωτιχοῦ; 

44 EIM. Καὶ σὺ γάρ, Τιμόλαξ, μιμῇ «Τυκῖνον καὶ 
ἐπιμετρεῖς τῶν σχωμμάτων, καὶ ταῦτα εἰσηγητὴς αὐτὸς 
γενόμενος; 

20. TIM. ἄμεινον ἦν πιϑανώτερον αὐτὸ ποιεῖν καί 20 
τινα ϑησαυρὸν ὑπὸ τῇ κλένῃ ἀνευρεῖν, ὡς μὴ πράγματα 
ἔχοις ἔχ τοῦ πλοίου μετατιϑεὶς χρυσίον ig τὸ ἄστυ. 

AAEIM. Ev λέγεις, καὶ ἀνορωρύχϑω ϑησαυρὸς 
ὑπὸ τὸν Ἕρμῆν τὸν λίϑινον, og ἔστιν ἡμῖν ἐν τῇ αὐλῇ, 
μέδιμνοι χίλιοι χρυσίου ἐπισήμου. εὐθὺς οὖν xarà τὸν 
Ἡσίοδον, οἶκος τὸ πρῶτον, ὡς ἂν ἐπισημότατα οἰχοίην, 

362xal τὰ περὶ τὸ ἄστυ πάντα ὠνησάμην ἤδη [πλὴν ὅσα 
᾿Ισϑμοῖ καὶ Iv3oi,] καὶ ἐν Ἐλευσῖνι ὅσα ἐπὶ ϑαλάττῃ καὶ 
πεερὶ τὸν ᾿Ισϑμὸν ὀλίγα τῶν ἀγώνων ἕνεχα, εἴ ποτε δὲ 
τὰ ᾿σϑμια ἐπιδημήσαιμι, καὶ τὸ Σικυώνιον πεδίον, xal 
ὅλως εἴ πού τι συνηρεφὲς ἢ ἔνυδρον ἢ εὔκαρπον ἐν τῇ 
Ἕλλαδι, πάντα iv ὀλίγῳ ᾿Αδειμάντου ἔσται. ὃ χρυσὸς δὲ 
κοῖλος ἡμῖν ἐμφαγεῖν, τὰ δὲ ἐχπτώματα οὐ κοῦφα ὡς τὰ 
Ἐχεχράτους, ἀλλὰ διτάλαντον ἕχαστον τὴν δλχήν. 

21. ΑὙΚ. Εἶτα πῶς ὃ οἰνοχόος ὀρέξει ττλῆρες οὕτω 21 
βαρὺ ἔχπωμα; ἢ σὺ δέξῃ mag! αὐτοῦ ἀμογητὶ ov σκύ- 
φον, ἀλλὰ Σισύφειόν τι βάρος ἀναδιδόντος; 

AAEIM. ἄνθρωπε, μή μ᾽ ἀνάλυε τὴν εὐχήν. ἐγὼ 
δὲ xai τρατεέζας ὅλας χρυσᾶς ποιήσομαι καὶ τὰς κλίνας 

χρυσᾶς, εἰ δὲ μὴ σιωπτήσῃ, καὶ τοὺς διαχόνους αὐτούς. 
z4YK. Ὅρα μόνον μὴ ὥσττερ τῷ ΜΠ δᾳ καὶ ὃ ἄρτος 

σοι χαὶ τὸ ποτὸν χρυσὸς γένηται καὶ πλουτῶν ἄϑλιος 
ἀπόλῃ λιμῷ διαφϑαρεὶς πολυτελεῖ. 

AAEIM. Τὰ σὰ ῥυϑμιεῖς τειϑανώτερον, ὦ “υκῖνε, 
μετ᾽ ὀλίγον, ἐπειδὰν αὐτὸς αἰτῇς. 22. ἐσθὴς ἐπὶ τούτοις 22 

ἁλουργὴς καὶ ὃ βίος οἷος ἁβρότατος, ὕπνος ἐφ᾽ ὅσον ἥδι- 

269 στος, φίλων πρόσοδοι xal δεήσεις καὶ τὸ ἅπαντας ὑπο- 

πτήσσειν xal προσχυνεῖν, «al οἱ μὲν ἕωϑεν πρὸς ταῖς 
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ϑύραις ἄνω xal χάτω περιτεατήσουσιν, ἐν αὐτοῖς δὲ xoi 
Κλεαίνετος καὶ 4ημόχριτος οἱ πάνυ, xal προσελϑοῦσέ γε 
αὐτοῖς καὶ πρὸ τῶν ἄλλων ἐςδεχϑῆναι ἀξιοῦσι ϑυρωροὶ 
ἑπτὰ ἐφεστῶτες, εὐμεγέϑεις βάρβαροι, προσαραξάτωσαν 
ἐς τὸ μέτωπον εὐθὺ τὴν ϑύραν, οἷα νῦν αὐτοὶ τεοιοῦσιν. 
ἐγὼ δέ, ὅπόταν δόξῃ, προχύψας ὥσπερ ὃ ἥλιος ἐχείνων 
μὲν οὐδὲ ἐπιβλέψομαι ἐνίους, εἰ δέ τις πένης, οἷος ἦν 

ἐγὼ πρὸ τοῦ ϑησαυροῦ, φιλοφρονήσομαι τοῦτον xol λου- 
σάμενον ἥχειν κελεύσω τὴν ὥραν ἐπὶ τὸ δεῖτενον. οἱ δὲ 
ἀποπνιγήσονται οἱ πλούσιοι ὁρῶντες ὀχήματα, ἵππους 
καὶ παῖδας ὡραίους ὅσον δισχιλίους, ἐξ ἁττάσης ἡλιχίας 

28 0 τι πὲρ τὸ ἀνθϑηρότατον. 23. εἶτα δεῖπνα ἐπὶ χρυσοῦ --- 
εὐτελὴς γὰρ ὃ ἄργυρος καὶ οὐ κατ᾽ ἐμέ — τάριχος μὲν ἐξ 
᾿Ιβηρίας, οἶνος δὲ ἐξ Ἰταλίας, ἔλαιον δὲ ἐξ ̓ Ιβηρίας καὶ 
τοῦτο, μέλι δὲ ἡμέτερον τὸ ἄπυρον, xal ὄψα πανταχόϑεν 
xal σῦς xal λαγώς, καὶ ὅσα πτηνά, ὄρνις ἐχ Φάσιδος 
χαὶ ταὼς ἐξ ᾿Ινδίας xoi ἀλεχτρυὼν ó Νομαδικός" οἱ δὲ 20. 
σχευάζοντες ἕχαστα σοφισταί τινες περὶ πέμματα καὶ χυ- 
μοὺς ἔχοντες. εἰ δέ τινι περοπείοεμι σχύφον ἢ φιάλην ai- 

21 τήσας, ὃ ἐχτιιὼν ἀτεοφερέτω καὶ τὸ ἔχπωμα. 24. οἱ δὲ νῦν 
πλούσιοι πρὸς ἐμὲ Ἴροι δηλαδὴ ἅπαντες, καὶ οὐχέτι τὸ 
ἀργυροῦν πινάκιον ἢ τὸν σχύφον ἐπιδείξεται Διόνιχος 
ἐν τῇ πομπῇ, καὶ μάλιστα ἐπειδὰν ὁρᾷ τοὺς οἰχέτας τοὺς 
ἐμοὺς ἀργύρῳ τοσούτῳ χρωμένους" τῇ πόλει δὲ ταῦτα 

ἐξαίρετα mag! ἐμοῦ ὑττῆρξεν [ἄν], aí μὲν διανομαὶ κατὰ 
μῆνα ἕκαστον δραχμαὶ τῷ μὲν ἀστῷ ἑχατόν, τῷ δὲ μετοίχῳ 
ἥμισυ τούτων, δημόσια δὲ [ἐς κάλλος) ϑέατρα καὶ βαλα- 
veia, καὶ τὴν ϑάλατταν ἄχρι πρὸς τὸ 4 έτυλον ἥκειν κὰν- 
ταῦϑα που λιμένα εἶναι ἐπαχϑέντος ὁ ὁρύγματι μεγάλῳ τοῦ 
ὕδατος, ὡς τὸ πλοῖόν μου τελησίον ὁρμεῖν καταφανὲς ὃν 

φῦ ἐκ τοῦ Κεραμειχοῦ. 25. τοῖς φίλοις δὲ ὑμῖν, Σαμίπτπῳ 
μὲν εἴχοσι μεδίμνους ἐπισήμου χρυσίου παραμετρῆσαι 

τὸν οἰχονόμον ἐκέλευσα [av], Τιμολάῳ δὲ πτέντε χοίνιχας, 
“«υκίνῳ δὲ χοίνικα, ἀπομεμαγμένην xal ταύτην, ὅτι λά- 
Aog ἐστὶ xal ἐπισχώτπττει μου τὴν εὐχήν. τοῦτον ἐβουλό- 96 

μὴν βιῶναι τὸν βίον πλουτῶν εἰς ὑπερβολὴν καὶ τρυφῶν 
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χαὶ πάσαις ἡδοναῖς ἀφϑόνως χρώμενος. εἴρηκα, καί μοι 
ó “Ἑρμῆς τελεσιουργήσειεν αὐτά. 26 

26. A4YK. Οἶσθα ovv, ὦ ᾿Αδείμαντε, ὡς πάνυ σοι 
απὸ λεπτῆς xgóxgg ὃ πᾶς οὑτοσὶ πλοῦτος ἀπήρτηται, καὶ 
ἣν ἐχείνη ἀπορραγῇ, πάντα οἴχεται καὶ ἄνϑρακές σοι ὃ 
ϑησαυρὸς ἔσται; 

ALAEIM. Πῶς λέγεις, ὦ Λυκῖνε; 
ΑὝΚ. Ὅτι, ὦ ἄριστε, ἄδηλον ὁπόσον χρόνον βιώ- 

σεις πλουτῶν. τίς γὰρ οἶδεν εἰ ἄρτι σοι πιαραχειμένης τῆς 

χρυσῆς τραπέζης, πρὶν ἐπιβαλεῖν τὴν χεῖρα καὶ ἀπτογεύ- 
σασϑαι τοῦ ταὼ ἢ τοῦ Νομάδος ἀλεχτρυόνος, ἀποφυσή- 
σας τὸ Ψψυχίδιον ἄπει γυψὶ καὶ κόραξι πάντα ἐχεῖνα κατα- 
Aute»; ἢ ἐϑέλεις καταριϑμήσωμαί σοι τοὺς μὲν αὐτίχα 
τοῦ πλούτου πρὶν ἀπολαῦσαι ἀποθανόντας, ἐνίους δὲ καὶ 

ζῶντας ἀποστερηϑέντας ὧν εἶχον ὑπό τινος βασκάνου 
πρὸς τὰ τοιαῦτα δαίμονος; ἀχούεις γάρ που τὸν Κροῖ- 
σον χαὶ τὸν Πολυχράτην πολύ σου πλουσιωτέρους γενο- 
μένους ἐχπεσόντας ἐν βραχεῖ τῶν ἀγαϑῶν ἁπάντων. 
21. ἵνα δέ σοι καὶ τούτους ἀφῶ, τό γε ὑγιαίνειν ἐχέγγυον 21 
οἴει σοι γενήσεσϑαι καὶ βέβαιον; ἢ οὐχ ὁρᾷς πολλοὺς τῶν 

266 πλουσίων χκαχοδαιμόνως διάγοντας ὑπὸ τῶν ἀλγηδόνων, 
τοὺς μὲν οὐδὲ βαδίζειν δυναμένους, ἐνίους δὲ τυφλοὺς 

ἢ τῶν ἐντοσθϑιδίων τι ἀλγοῦντας; ὅτι μὲν γὰρ ovx ἂν 
ἕλοιο πλουτῶν δὶς τοσοῦτον πλοῦτον ὅμοια ττάσχειν Φα- 
γομάχῳ τῷ πλουσίῳ καὶ ϑηλύνεσϑαι ὡς ἐκεῖνος εὖ οἶδα, 
x&» μὴ εἴπῃς. 00 λέγειν ὅσας ἐπιβουλὰς μετὰ τοῦ τελού- 

του καὶ λῃστὰς xal φϑόνον xol μῖσος παρὰ τῶν πολλῶν. 
ὁρᾷς οἵων σοι πραγμάτων αἴτιος ὁ ϑησαυρὸς γίνεται; 

AAEIM. ᾿Αεὶ σύ μοι, ὦ “υκῖνε, ὑπεναντίος" ὥστε 

οὐδὲ τὴν χοίνιχα ἔτι λήψῃ ἐς τέλος μου τῆς εὐχῆς ἐπη- 
ρεάζων. 

-AYK. Τοῦτο μὲν ἤδη κατὰ τοὺς “τολλοὺς τῶν πελου- 
σίων ἀναδύῃ καὶ ἀναχαλεῖς τὴν ὑπόσχεσιν. ἀλλὰ σὺ ἤδη 
ὃ Σάμιππος εὔχου. 

28. S.4M. Ἐγὼ δὲ — ἠττειρώτης γάρ εἶμι, ᾿“ΤΙρκὰς 28 
ix αντινείας, ὡς ἴστε --- ναῦν μὲν ovx αἰτήσομαί μοι 
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γενέσϑαι, ἥν γε τοῖς πολίταις ἐπιδείξασϑαι ἀδύνατον, 
οὐδὲ μιχρολογήσομαι πρὸς τοὺς ϑεοὺς ϑησαυρὸν αἰτῶν 
καὶ μεμετρημένον χρυσίον' ἀλλὰ δύνανται γὰρ πάντα οἱ 
ϑεοί, καὶ τὰ μέγιστα εἶναι δοχοῦντα, καὶ ὃ νόμος τῆς εὑ- 
χῆς ὃν Τιμόλαος ἔϑηκε φήσας μηδὲν ὀκνεῖν αἰτεῖν, ὡς 
ἐκείνων πρὸς οὐδὲν ἀνανευσόντων᾽ αἰτῶ δὴ βασιλεὺς γε- 
γέσϑαι οὐχ οἷος ̓ Αλέξανδρος ὃ Φιλίππου τ Πτολεμαῖος ἢ D 

Μιϑριδάτης ἢ εἴ τις ἄλλος ἐκδεξάμενος τὴν βασιλείαν 

παρὰ πατρὸς ἦρξεν, ἀλλά μοι τὸ πρῶτον ἀπὸ λῃστείας 
ἀρξαμένῳ ἑταῖροι καὶ συνωμόται ὅσον τριάχοντα, πιστοὶ 
μάλα καὶ πρόϑυμοι, γενέσϑωσαν, εἶτα xav? ὀλίγον τρια- 
χύσιοι προσιόντες ἡμῖν ἄλλος im^ ἄλλῳ, εἶτα χίλιοι καὶ 261 
μετ᾽ οὐ πολὺ μύριοι, καὶ τὸ πᾶν ἐς πέντε μυριάδας τὸ 

29 ὁπλιτικόν, ἱππεῖς δὲ ἀμφὶ τοὺς ττενταχισχιλίους. 29. ἐγὼ 
δὲ χειροτονητὸς ὕφ᾽ ἁπάντων προχριϑεὶς ἄρχων, ἄριστος 
εἶναι δόξας ἀνθρώτιων ἡγεῖσθαι καὶ πράγμασι χρῆσϑαι" 
ὡς τοῦτό γε αὐτὸ ἡδὺ μείζω εἶναι τῶν ἄλλων βασιλέων 
ἅτε ἀρετῇ προχειρισϑέντα ὑγτὸ τῆς στρατιᾶς ἄρχειν, oU 
κληρονόμον γενόμενον ἄλλου πονήσαντος ἐς τὴν βασι- 
λείαν" ἐπεὶ τῷ ̓ Αδειμάντου ϑησαυρῷ παρατελήσιον τὸ 

τοιοῦτο, xal τὸ πρᾶγμα οὐχ ὃ ὅμοιον ἡδύ, ὥσττερ ὅταν ἡ 
τις αὐτὸς δι᾿ αὑτοῦ κτησάμενος τὴν δυναστείαν. 

ΑὙΚ. Παπαῖ, ὠ Σάμιππε, οὐδὲν μικρόν, ἀλλὰ τὸ 
χεφάλαιον αὐτὸ τῶν ἀγαϑῶν ἁπάντων σύ γε ἤτησας, ἂρ- 
χειν ἀσττέδος τοσαύτης ἄριστος δὴ προχριϑεὶς ὑττὸ τῶν 
πενταχισμυρίων. τοιοῦτον ἡμῖν ἡ ἹΠαντίνεια ϑαυμαστὸν 
βασιλέα καὶ στρατηγὸν ἐλελήϑει ἀνατρέφουσα. πλὴν ἀλλὰ 
βασίλευε καὶ ἡγοῦ τῶν στῥατιωτῶν χαὶ διακόσμει τό τε 
ἱπυτεικὸν καὶ τοὺς ἀνέρας τοὺς ἀσπιδιώτας" ἐϑέλω γὰρ ci- 
δέναι οἷ βαδιεῖσϑε τοσοῦτοι ὄντες ἐξ᾿ «Ιρκαδίας [ἢ ἐπεὶ τίνας 

ἀϑλίους πτρώτους ἀφίξεσϑε)ϊ. 
30. ΣΑ͂ΙΜ. "dxove, ὦ zdvxive, μᾶλλον δέ, εἴ σοι φί- 

λον, ἀκολούϑει μεϑ᾽ ἡμῶν" ἵππαρχον γάρ σε τῶν πεντα- 
χισχιλίων ἀποφανῶ. 

AYK. ᾿Αλλὰ τῆς μὲν τιμῆς, ὦ βασιλεῦ, χάριν οἶδα 
σοι xal ὑποχύψας ἐς τὸ Περσιχὸν προσχυνῶ σε περιαγα- 
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γὼν ig τοὐπίσω τὼ χεῖρε τιμῶν τὴν τιάραν ὀρϑὴν οὖσαν 
268 xai τὸ διάδημα" σὺ δὲ τῶν ἐρρωμένων τούτων τινὰ ποίη- 

σον ἵπταρχον" ἐγὼ γάρ σοι δεινῶς ἄφιππός εἶμι καὶ οὐδὲ 
ὅλως ἐπέβην ἵππου ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ. δέδια τοίνυν 
μὴ τοῦ σαλτπιγκχτοῦ ἐπτοτρύνοντος καταπεσὼν ἔγωγε συμ- 
πατηϑῶ ἐν τῇ τύρβῃ ὑπὸ τοσαύταις ὅπλαῖς, ἢ καὶ ϑυ- 
μοειδὴς ὧν ὃ ἵππος ἐξενέγκῃ ue τὸν χαλινὸν ἐνδακὼν ἐς 
μέσους τοὺς πολεμίους, ἢ δεήσει καταδεϑῆναί μὲ πρὸς 
τὲ ἐφίτπτιον, εἰ μέλλω μενεῖν τε ἄνω xal ἕξεσϑαι τοῦ 
χαλινοῦ. 

31. AALEIM. Ἐγώ σοι, ὦ Σάμιτιπτε, ἡγήσομαι τῶν 91 
ἱππέων, Αυκῖνος δὲ τὸ δεξιὸν κέρας ἐχέτω. δίκαιος δ᾽ ἂν 

εἴην τυχεῖν παρὰ σοῦ τῶν μεγίστων τοσούτοις O6 με- 
δέμνοις δωρησάμενος ἐπισήμου χρυσίου. 

ΣΑ͂. Καὶ αὐτοὺς ἐρώμεϑα, ὦ ᾿Αδείμαντε, τοὺς 
ἱππέας, εἰ δέξονταί σε ἄρχοντα σφῶν γενέσϑαι. ὅτῳ 
δοχεῖ, ὦ ἱππεῖς, ᾿Αδείμαντον ἱπιταρχεῖν, ἀνατεινάτω 
τὴν χεῖρα. 

AAEIM. Πάντες, ὡς ὁρᾷς, ὦ Σάμιτεπε, ἐχειρο- 
τόνησαν. 

ΣΑ͂Μ. ᾿Αλλὰ σὺ μὲν ἄρχε τῆς ἵπτεου, zdvxivog δὲ 
ἐχέτω τὸ δεξιόν᾽ οὑτοσὶ δὲ Τιμόλαος ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου 
τεταξεται" ἐγὼ δὲ κατὰ μέσον, ὡς νόμος βασιλεῦσι τῶν 
Περσῶν, ἐπειδὰν αὐτοὶ συμτταρῶσι. 32. προΐωμεν δὲ ἤδη 82 

26977» ἐπὶ Κορίνϑου διὰ τῆς ὀρεινῆς ἐπευξάμενοι τῷ βα- 
σιλείῳ Zhi χἀπειδὰν τὰν τῇ Ἑλλάδι πάντα ἤδη χειρω- 
σώμεϑα — οὐδεὶς γὰρ ὃ ἐναντία ϑησόμενος ἡμῖν τὰ ὅτελα 
τοσούτοις οὖσιν, ἀλλ᾽ ἀχονιτὶ κρατοῦμεν --- ἐπιβάντες 
ἐπὶ τὰς τριήρεις καὶ τοὺς ἵππους ἐς τὰς ἱστεπιαγωγοὺς ἐμ- 

βιβάσαντες --- πταρεσχεύασται δ᾽ ἐν Κεγχρεαῖς καὶ σῖτος 
(xavóg καὶ τὰ πλοῖα διαρχῆ καὶ τὰ ἄλλα ττᾶντα — διαβάλ- 
λωμεν τὸν «ἀϊγαῖον ἐς τὴν ᾿Ιωνίαν, εἶτα ἐχεῖ τῇ «Ἀρτέμιδι 
ϑύσαντες καὶ τὰς πόλεις ἀτειχίστους λαβόντες δᾳδίως ἄρχον- 
τας ἀπτολιτόντες προχωρῶμεν ἐπὶ Συρίας διὰ Καρίας, εἶτα 
Avzíag καὶ Παμφυλίας καὶ Πισιδῶν καὶ τῆς παραλίου καὶ 
ὀρεινῆς Κιλικίας, ἄχρι ἂν ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ἀφικώμεϑα. 
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33 33. AYK. 'Eué, ὦ βασιλεῦ, εἰ δοκεῖ, σατράπην τῆς 
Ἑλλάδος κατάλιπτε' δειλὸς γάρ εἶμι καὶ τῶν οἴκοι ττολὺ 
ἀπελϑεῖν οὐκ ἂν ἡδέως ὑπομείναιμι' σὺ δὲ ἔοικας i 
᾿ΑΙρμενίους καὶ Παρϑυαίους ἐλάσειν μάχιμα φῦλα καὶ τὴν 
τοξικὴν εὔστοχα. ὥστε ἄλλῳ παραδοὺς τὸ δεξιὸν ἐμὲ 41ν- 

τίπατρόν τινα ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος ἔασον, μή με καὶ διαπείρῃ 
τις οἰστῷ ἄϑλιον βαλὼν ἐς τὰ γυμνὰ περὶ Σοῦσα ἢ Βάκτρα 
ἡγούμενόν σοι τῆς φάλαγγος. 

ΣΑ͂. “Αποδιδράσχεις, ὦ Λυκῖνε, τὸν κατάλογον 
δειλὸς ὦν. ὃ δὲ νόμος ἀποτετμῆσϑαι τὴν κεφαλήν, εἴ τις 10 
λιπτὼν φαίνοιτο τὴν τάξιν. ἀλλ᾽ ἐπεὶ κατὰ τὸν Εὐφράτην 
ἤδη ἐσμὲν καὶ ὃ ποταμὸς ἔζευχται καὶ κατόττιιν ὅπτόσα διε- 
ληλύϑαμεν ἀσφαλῶς ἔχει καὶ πάντα ὕπαρχοι κατέχουσιν 
bz ἐμοῦ ἑκάστῳ ἔϑνει ἐπεισαχϑέντες, οἱ δὲ καὶ ἀπίασι 
τὴν Φοινίκην ἡμῖν ἐν τοσούτῳ xol τὴν Παλαιστίνην εἶτα 
xal τὴν “ἴγυπτον προσαξόμενοι, σὺ πρῶτος, ὦ Λυκῖνε, 
διάβαινε τὸ δεξιὸν ἄγων, εἶτα ἐγὼ καὶ uev! ἐμὲ ὁ Τιμό- 
λαος᾽ ἐπὶ πᾶσι δὲ τὸ ἱππικὸν ἄγε σύ, c ᾽«“δείμαντε. 

84 34. xal διὰ μὲν τῆς lMecomorouíag οὐδεὶς ἀπήντηκεν 
ἡμῖν πολέμιος, ἀλλὰ Éxóvreg αὑτούς τε xal τὰς àxgo- 
πόλεις ἄνϑρωποι ἐνεχείρισαν, καὶ ini Βαβυλῶνα ἐλθόντες 
ἀπροσδόχκητοι παρήλθομεν ἐς τὸ εἴσω τῶν τειχῶν xal 
ἔχομεν τὴν τιόλιν᾽ ὃ βασιλεὺς δὲ περὶ Κτησιφῶντα δια- 
τρίβων ἤκουσε τὴν ἔφοδον, εἶτα ἐς Σελεύχειαν πταρελϑὼν 
παρασχευάξεται ἱχυπέας τε ὅτι πλείστους μεταπεμπό- 
μένος καὶ τοξότας xai σφενδονήτας. ἀπαγγέλλουσι δ᾽ 
οὖν oi Gxozoi ἀμφὶ τὰς ἑχατὸν ἤδη μυριάδας τοῦ μα- 
χίμου συνειλέχϑαι xal τούτων εἴχοσιν ἱτετεοτοξότας, καίτοι 

οὔπτω ὃ 4 Mouévuog πάρεστιν οὔτε οἱ κατὰ τὴν Κασπίαν 
ϑάλατταν οἰχοῦντες οὔτε οἱ ἀπὸ Βάχτρων, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν 
πλησίον χαὶ προαστείων τῆς ἀρχῆς" οὕτω ὁᾳδίως το- 
id μυριάδας κατέλεξε. χαιρὸς οὖν ἤδη 0X07t€lV ἡμᾶς 211 

TL χρὴ τιοιεῖν. 
τὸ 35. AAEIM. 422! ἐγὼ μέν φημι δεῖν ὑμᾶς τὸ πεζὸν 

ἀπιέναι τὴν ἐπὶ Κτησιφῶντος, ἡμᾶς δὲ τὸ ἱτετειχὸν αὐτοῦ 
μένειν τὴν Βαβυλῶνα διαφυλάξοντας. 
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ZA M. ““ποδειλιᾷς χαὶ σύ, ὦ ““δείμαντε, σελησίον 

τοῦ κινδύγου γενόμενος; σοὶ δὲ τί δοχεῖ, ὦ Τιμόλαε; 
TIM. πάσῃ τῇ στρατιᾷ βαδίζειν ἐπὶ τοὺς τεολε- 

μίους, μηδὲ περιμένειν ἔστ᾽ ἂν ἄμεινον παρασχευάσων- 
ται πανταχόϑεν τῶν συμμάχων προσγενομένων, ἀλλ᾽ ἕως 
ἔτι xa9' ó00»- εἰσιν οἱ πολέμιοι, ἐπιχειρῶμεν αὐτοῖς. 

EXAM. Ev λέγεις. σὺ δὲ τί, ὦ Λυκῖνε, δοκιμάζεις; 

AYK. Ἔγω σοι φράσω" ἐπειδὴ κεχμήχαμεν συντό- 
νως ὁδδεύοντες, ὁπότε κατήειμεν ἕωϑεν ἐς τὸν Πειραιᾶ, 

καὶ νῦν ἤδη τριάχοντα που σταδίους προχεχωρήχαμεν 
καὶ ὁ ἥλιος πολύς, χατὰ μεσημβρίαν γὰρ ἤδη μάλιστα, 
ἐνταῦϑαά που ὑπὸ τὰς ἐλαίας ἐπὶ τῆς ἀνατετραμμένης στή- 
λης καϑίσαντας ἀναπαύσασϑαι, εἶτα οὕτως ἀναστάντας 
ἀνύειν τὸ λοιπὸν ἐς τὸ ἄστυ. 

ΣΑ͂Μ. Ἔτι yàg ᾿Αϑήνησιν, ὦ μακάριε, εἶναι δοχεῖς, 
ὃς ἀμφὶ Βαβυλῶνα ἐν τῷ πεδίῳ πρὸ τῶν τειχῶν ἐν το- 
σούτοις στρατιώταις κάϑησαι περὶ τοῦ ττολέμου διασχο- 
πούΐμενος; 

AYK. Ev ye ὑπέμνησας. ἐγὼ δὲ νήφειν ᾧμην xal 
ὕπτεαρ ἀτιοφαίνεσϑαι τὴν γνώμην. 

212 36. 2.4M. Πρόσιμεν δή, εἴ σοι δοχεῖ. καὶ ὁπως &v- 96 
Ógec ἀγαϑοὶ ἐν τοῖς κινδύνοις ἔσεσϑε μηδὲ προδώσετε 
τὸ πάτριον φρόνημα" ἤδη γάρ που καὶ οἱ πολέμιοι ἐπι- 
λαμβάνουσιν. ὥστε τὸ μὲν σύνϑημα ἔστω Ἐνυάλιος" 
ὑμεῖς δὲ ἐπειδὰν σημάνῃ ὃ σαλτειγχτής, ἀλαλάξαντες καὶ 
τὰ δόρατα χρούσαντες πρὸς τὰς ἀσπίδας ἐττείγεσϑε συμ- 

μῖξαι τοῖς ἐναντίοις καὶ ἐντὸς γενέσϑαι τῶν τοξευμάτων, 

ὡς μηδὲ πληγὰς λαμβάνωμεν ἀχροβολίζεσϑαι αὐτοῖς δι- 
δόντες" xoi ἐπειδὴ ἐς χεῖρας ἤδη συνεληλύϑαμεν, τὸ 

μὲν εὐώνυμον χαὶ ὃ Τιμόλαος ἐτρέψαντο τοὺς xa 
αὑτοὺς ήδους ὄντας, τὸ δὲ κατ᾽ ἐμὲ ἰσότεαλον ἔτι, 

Πέρσαι yag εἶσι καὶ ὃ βασιλεὶς ἐν αὐτοῖς" ἡ δὲ ἵπ- 
zog ἅτιασα τῶν βαρβάρων ἐπὶ τὸ δεξιὸν ἡμῶν ἐλαύ- 
γουσιν, ὥστε, ὠὦ Λυκῖνε, αὐτός τὲ ἀνὴρ ἀγαϑὸς γίγ- 
vov xal τοῖς μετὰ σαυτοῦ παραχελείου δέχεσθαι τὴν 
ἐπέλασι». 
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37. AYK. Ὦ τῆς τύχης᾽ ἐπ᾽ ἐμὲ yàg οἱ ἱππεῖς 
87 ἅπαντες xol μόνος ἐπιτήδειος αὑτοῖς ἔδοξα ἐπεελαύνε- 

σθαι. καί μοι δοχῶ, ἣν βιάζωνται, αὐτομολήσειν προ- 
δραμὼν ἐς τὴν παλαίστραν ἔτι πολεμοῦντας ὑμὸς xa- 
ταλιτοών. 

ΣΑ͂Μ. Μηδαμῶς" χρατεῖς γὰρ αὐτῶν καὶ σὺ ἤδη 
τὸ μέρος. ἐγὼ δέ, ὡς δρᾷς, καὶ μονομαχήσω πρὸς τὸν 
βασιλέα" προκαλεῖται γάρ μὲ xal ἀναδῦναι πάντως 
αἰσχρόν. 218 

ΑὙΚ. Νὴ Δία καὶ τετρώσῃ αὐτίκα μάλα πρὸς αὐὖὐ- 
τοῦ" βασιλικὸν γὰρ xal τὸ τρωϑῆναι ττερὶ τῆς ἀρχῆς 
μαχόμενον. 

ZA4M. Ev λέγεις. ἐπτιπόλαιον μέν μοι τὸ τραῦμα καὶ 
οὐκ ἐς τὰ φανερὰ τοῦ σώματος, ὡς μηδὲ τὴν οὐλὴν ὕστε- 
ρον ἄμορφον γενέσϑαι. πλὴν ἀλλ᾽ δρᾷς ὅπως ἐπελάσας 

μιᾷ πληγῇ αὑτόν τε καὶ τὸν ἵππον διέπειρα τὴν λόγχην 
ἀφείς, εἶτα τὴν χεφαλὴν ἀποτεμὼν καὶ ἀφελὼν τὸ δια- 
ónua βασιλεὺς ἤδη γέγονα προσχυνούμενος ὕφ᾽ ἅτταν- 

88 των. 38. οἱ βάρβαροι προσχυνείτωσαν᾽ ὑμῶν κατὰ τὸν 
Ἑλλήνων νόμον ἄρξω εἷς στρατηγὸς ὀνομαζόμενος. ἐπὶ 
τούτοις ἄρα ἐννοεῖτε ὅσας μὲν πόλεις ἐπωνύμους im 
ἐμαυτοῦ οἰκιῶ, ὅσας δὲ [καὶ] χκαϑαιρήσω ἑλὼν κατὰ κρά- 
τος, αἱ ἂν ὑβρίσωσέ τι ἐς τὴν ἀρχήν. ἁττάντων δὲ μάλι- 
στα Κυδίαν τὸν πλούσιον μετελεύσομαι, ὃς ὅμορος ἔτι 
ὧν μοι ἐξέωσε τοῦ ἀγροῦ ἐπιβαίνων κατ᾽ ὀλίγον τὸ εἴσω 
τῶν ὅρων. 

89 39. AYK. Πέπαυσο ἤδη, ὦ Σαμιτίττε" καιρὸς yàg σὲ 
ἤδη μὲν νενικηχότα τηλιχαύτην μάχην ἐν Βαβυλῶνι εὐω- 
χεῖσθαι τὰ ἐπινίκια — ἑκστάδιος γὰρ οἶμαέ σοι ἡ ἀρχή --- 
Τιμόλαον δὲ ἐν τῷ μέρει εὔχεσϑαι ὅπερ ἂν ἐϑέλῃ. 

ΣΑ͂. Τί δ᾽ οὖν, ὦ “Αυκῖνε; οἷά σοι ἠτῆσϑαι δοχῶ; 
AYK. Παρὰ πολύ, ὦ ϑαυμασιώτατε βασιλέων, ἔπι- 

πονώτερα xal βιαιότερα τῶν ᾿Αδειμάντου, παρ᾽ ὅσον &xei- 214 
γος μὲν ἐτρύφα διτάλαντα χρυσὰ ἐχπώματα προπένων 
τοῖς συμπόταις, σὺ δὲ καὶ ἐτιτρώσχου μονομαχῶν χαὶ 
ἐδεδίεις καὶ ἐφρόντιζες νύχτωρ xal ue9' ἡμέραν" οὐ μό- 
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γον γάρ σοι τὰ παρὰ τῶν πολεμίων φοβερὰ ἣν, ἀλλὰ καὶ 
ἐπιβουλαὶ μυρίαι καὶ φϑόνος παρὰ τῶν συνόντων χαὶ ui- 
cog xai κολακεία, φίλος δὲ οὐδεὶς ἀληϑής, ἀλλὰ πρὸς τὸ 

δέος ἅπαντες ἢ πρὸς τὴν ἐλπείδα εὖνοι δοχοῦντες εἶναι. 
ἀτεόλαυσις μέν γε οὐδὲ ὄναρ τῶν ἡδέων, ἀλλὰ δόξα μόνη 
χαὶ πορφυρὶς χρυσῷ ποικίλη καὶ ταινία λευκὴ περὶ τῷ 
μετώπῳ καὶ δορυφόροι προϊόντες, τὰ δ᾽ ἄλλα χάματος 
ἀφόρητος καὶ ἀηδία στολλή , xci 7 χρηματίξειν δεῖ τοῖς 
παρὰ τῶν πολεμίων ἥχουσιν ῆ δικάζειν ἢ καταπέμτεειν 

τοῖς ὑπηκόοις ἐπιτάγματα, καὶ ἤτοι ἀφέστηχέ τι ἔϑνος ἢ 
ἐπελαύνουσέ τινες τῶν ἔξω τῆς ἀρχῆς. δεδιέναι οὖν δεῖ 

πάντα xal ὑφορᾶσϑαι, καὶ ὅλως ὑπὸ πάντων μᾶλλον ἢ 
ὑπὸ σεαυτοῦ εὐδαιμονίζεσϑαι. 40. καὶ γὰρ οὖν καὶ τόδε 
πεῶς οὐ ταπεινόν, ὅτε καὶ νοσεῖς τὰ ὅμοια τοῖς ἰδιώταις 

καὶ ὃ πυρετὸς ov διαγινώσχει σε βασιλέα ὄντα οὐδ᾽ ὃ ϑά- 
varog δέδιε τοὺς δορυφόρους, ἀλλ᾽ ἐπιστάς, ὁπόταν αὐτῷ 
δοκῇ, ἄγει οἰμώζοντα οὐκ αἰδούμενος τὸ διάδημα; σὺ δὲ 
ὃ οὕτως ὑψηλὸς καταπεσὼν ἀνάσπαστος ix τοῦ βασιλείου 

ϑρόνου τὴν αὑτὴν 600» ἄπει τοῖς πολλοῖς, ἰσότιμος ἐλαυ- 
γόμενος ἐν τῇ ἀγέλῃ τῶν νεχρῶν, χῶμα ὑψηλὸν ὑπὲρ γῆς 
καὶ στήλην μαχρὰν ἢ πυραμίδα εὔγραμμον τὰς γωνίας 
ἀπολιπών, ἐχπρόϑεσμα καὶ ἀνεπαίσϑητα φιλοτιμήματα᾽" 
εἰχόνες δὲ ἐκεῖναι καὶ νεῴ, ovg ἀνιστᾶσιν ai πόλεις ὲε- 

27:5 ραπεύουσαι, καὶ τὸ μέγα ὄνομα πάντα κατ᾽ ὀλίγον ἀπορ- 
ρεῖ xal ἄπεισιν ἀμελούμενα. ἣν δὲ καὶ ὅτι μάλιστα ini 
πλεῖστον τεαραμεένῃ, τίς ἔτε ἀπόλαυσις ἀναισϑήτῳ αὐτῷ 
γενομένῳ; ὁρᾷς οἷα μὲν ἔτι ζῶν ἕξεις πράγματα δεδιὼς 
χαὶ φροντίζων xol χάμνων, οἷα δὲ καὶ μετὰ τὴν ἀπαλλα- 
γὴν ἔσται. 

41. ᾿4λλ᾽ ἤδη σὸν αἰτεῖν, ὦ Τιμόλαε, καὶ ὅτεως ὑπερ- 
βάλῃ τούτους, ὥσπερ εἰχὸς ἄνδρα συνετὸν καὶ πραγμασι 

χρῆσϑαι εἰδότα. 
TI M. Σκόπει γοῦν, ὠ ΣΝ. εἴ τι ἐπιλήψιμον εὖ- 

ξομαι xal ὅ τι ἂν εὐϑῦναί τις δυνηϑείη. χρυσὸν μὲν οὖν 
χαὶ ϑησαυροὺς χαὶ μεδίμνους νομίσματος ἢ βασιλείας καὶ 
πολέμους χαὶ δείματα ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς εἰχότως διέβα- 

40 

41 
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Aeg" [ovx αἰτήσομαι ἀβέβαια γὰρ ταῦτά γε καὶ πολλὰς 
^ 2 Ἁ » ^ € ^ » M 

τὰς ἐπιβουλὰς ἔχοντα τιλέον τοῦ ἡδέος τὸ ἀνιαρὸν ἐν 
43 αὐτοῖς. 42. ἐγὼ δὲ βούλομαι τὸν Ἕρμῆ ἐντυχόντα μοι 

δοῦναι δαχτυλίους τινὰς καὶ τοιούτους τὴν δύναμιν, ἕνα 
μὲν ὥστε ἀεὶ ἐρρῶσϑαι καὶ ὑγιαίνειν τὸ σῶμα καὶ ἄτρω- 
τον εἶναι καὶ ἀπεαϑῆ, ἕτερον δὲ ὡς μὴ ὁρᾶσϑαι τὸν ττερι- 

3 c - , 1 c 2 , 
θέμενον, οἷος ἣν ὃ τοῦ Γύγου, τὸν δέ τινα ὡς ἰσχύειν 

ὑπὲρ ἄνδρας μυρίους καὶ 0 τι ἂν ἄχϑος ἅμα μυρίοι κενῆ- 
σαι μόλις δύναιντο, τοῦτο ἐμὲ ῥᾳδίως μόνον ἀνατέϑε- 
σϑαι, ἔτι δὲ καὶ πέτεσϑαι τολὺ ἀπὸ τῆς γῆς ἀρϑέντα, καὶ 
πρὸς τοῦτο εἶναί μοι δακτύλιόν τινα καὶ μὴν xal εἰς 
Ω͂ - € , ^» 3 4 Ὁ , 
U7ztYvOY χατασπᾶν ὁπόσους ἂν ἐϑέλω xai ἀπασαν ϑύραν 

σπεροσιόντι μοι ἀνοίγεσϑαι χαλωμένου τοῦ κλείϑρου καὶ 

τοῦ μοχλοῦ ἀφαιρουμένου, ταῦτα ἀμφότερα εἷς δαχτύλιος 
48 δυνάσϑω. 43. τὸ δὲ μέγιστον ἄλλος τις ἔστω ἐπὶ πᾶσιν 

ὁ ἥδιστος, ὡς ἐράσμιον εἶναέ ue περιϑέμενον παισὶ τοῖς 
ὡραίοις καὶ γυναιξὲ καὶ δήμοις ὅλοις καὶ μηδένα εἶναι 76 
ἀνέραστον [χαὶ] ὅτῳ μὴ ποϑεινότατος ἐγὼ καὶ ἀνὰ στόμα, 
ὥστε πολλὰς γυναῖχας ov φερούσας τὸν ἔρωτα [καὶ] ἀναρ- 
τᾶν ἑαυτὰς καὶ τὰ μειράκια ἐπιμεμηνέναι μοι καὶ εὐδαί- 
μονα εἶναι δοκεῖν, εἴ τινα καὶ μόνον προσβλέψαιμιε av- 
τῶν, εἰ δ᾽ ὑπερορῴην, κἀκεῖνα vr λύττης ἀττολλύσϑω, 

i C € ^ € , ^ c A , ^ s: 

xal ὅλως ὑπτὲρ τὸν Ὑάχκινϑον ἢ YÀa» ἢ Φάωνα τὸν Χῖον 
44 εἶναί με. 44. καὶ ταῦτα πάντα ἔχειν μὴ ὀλιγοχρόνιον ὄντα 

μηδὲ κατὰ μέτρον ζῶντα τῆς ἀνϑρωπένης βιοτῆς, ἀλλ᾽ ἔτη 
χίλια νέον ἐκ νέου γιγνόμενον διαβιῶναι ἀμφὶ τὰ ἕτιτα- 
A » 3 κα 7 , * - e » E 

καίδεκα ἔτη ad ἀποδυόμενον τὸ γῆρας ὠσπερ oí ὄφεις 
οὐδὲν γὰρ ἐνδεήσει μοι ταῦτα ἔχοντε᾽ τεάντα γὰρ ἐμὰ 
5 » ^ - M 3 e 3 * , 
ἣν ἂν τὰ τῶν αλλων, εἰς 000» ἀνοίγειν ve τὰς ϑύρας ἐδυ- 

γάμην καὶ κοιμίζειν τοὺς φύλακας xai ἀϑέατος εἶναι εἰσιών. 
- 2 ΄ PA 

εἰ δέ τι iv ᾿Ινδοῖς ἢ Ὑπερβορέοις ϑέαμα παράδοξον ἢ 
- A Ea - 

χτῆμα víutov ἢ ὅσα ἐμφαγεῖν ἢ πιεῖν ἡδέα, ov μεταστει- 
λάμενος, ἀλλ᾽ αὑτὸς [ἐπιϊπετόμενος ἀττέλαυον ἁτεάντων ἐς 
χόρον" xal ἐπεὶ γρὺψ ὑπόπτερον ϑηρίον ἢ φοῖνιξ ὄρνεον 
ἐν Ινδοῖς ἀϑέατον τοῖς ἄλλοις, ἐγὼ δὲ καὶ τοῦτο ἑώρων ΥἹ 

, , , ^ ἄν, καὶ τὰς πηλὰς δὲ τὰς Νείλου μόνος av ὑπιστάμην xai 
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ὅσον τῆς γῆς ἀοίκητον, καὶ εἴ τινες ἀντίποδες ἡμῖν οἱ- 
χοῦσι τὸ νότιον τῆς γῆς ἡμίτομον ἔχοντες. ἔτει δὲ καὶ 
ἀστέρων φύσιν καὶ σελήνης καὶ αὐτοῦ ἡλίου ῥᾳδίως ἔγνων 
ἂν ἀπαϑὴς ὧν τῷ πυρί, καὶ τὸ τεάντων ἥδιστον, αὐϑη- 
μερὸν ἀγγεῖλαι, ἐς Βαβυλῶνα, τίς ἐνίχησεν ᾿Ολύμπια, καὶ 

ἀριστήσαντα, εἰ τύχοι, ἐν Συρίᾳ δειτενῆσαι ἐν Ἰταλίᾳ. εἶ 
δέ τις ἐχϑρὸς εἴη, ἀμύνασϑαι καὶ τοῦτον ix τοῦ ἀφα- 
γοῦς πέτρον ἐμβαλόντα τῇ κεφαλῇ, ὡς ἐπιτετρῖφϑαι τὸ 
χρανίον, τούς τε αὖ φίλους εὖ ποιεῖν ἐπιχέοντα κοιμω- 
μένοις αὐτοῖς τὸ xovOÍov' καὶ μὴν εἴ τις ὑπερόπτης εἴη 

ἢ τύραννος τελούσιος ὑβριστής, ἀράμενος αὐτὸν ὅσον ii 
σταδίους εἴχοσιν ἀφῆχα φέρεσϑαι χατὰ τῶν κρημνῶν. 
τοῖς παιδικοῖς δὲ ἀκωλύτως ὁμιλεῖν ἂν ἐξῆν εἰσιόντα 

ἀϑέατον κοιμίσαντα ἅπαντας ἄνευ ἐκείνων μόνων. οἷον 
δὲ xàxeivo ἦν , τοὺς πολεμοῦντας ἐπισκοτιεῖν ἔξω βέλους 

ὑπεραιωρούμενον; καὶ εἰ δόξειέ μοι, πιροσϑέμενος ἂν τοὶς 
ἡττημένοις χοιμίσας τοὺς κρατοῦντας νιχᾶν παρεῖχον τοῖς 

φεύγουσιν ἀναστρέψασιν ἀττὸ τῆς τροτεῆς. καὶ τὸ ὅλον, 
σπεαιδιὰν ἐποιούμην ἂν τὸν τῶν ἀνθρώπων βίον καὶ πάντα 
ἐμὰ ἦν καὶ ϑεὸς ἐδόκουν τοῖς ἄλλοις. τοῦτο ἡ ἄχρα ti- 
δαιμονία ἐστὶ μήτε ἀπολέσθαι μήτε ἐπιβουλευϑῆναι Óv- 
γναμένη, xol μάλιστα μεϑ᾽ ὑγιείας ἐν μαχρῷ τῷ βίῳ. 
45. τί ἂν αἰτιάσαιο, ὦ “1υκῖνε, τῆς εὐχῆς; 45 

278 AYK. Οὐδέν, ὦ Τιμόλαε᾽ οὐδὲ γὰρ ἀσφαλὲς ἐναν- 

τιοῦσϑαι ἀνδρὶ τττηνῷ καὶ ὑττὲρ μυρίους τὴν ἰσχύν, τελὴν 
ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ἐρήσομαί σε, εἴ τινα ἄλλον εἶδες ἐν τοσού- 
τοις ἔϑνεσιν, ὅσα ὑπερέπτης, γέροντα ἤδη ἄνδρα οὕτω 
γεαραχεχινηχότα τὴν γνώμην, ini δαχτυλίου μιχροῦ ὀχού- 
μένον, ὄρη ὅλα κινεῖν ἄχρῳ τῷ δαχτύλῳ δυνάμενον, éné- 
ραστον τᾶσι, καὶ ταῦτα φαλαχρὸν ὄντα xal τὴν ῥῖνα σι- 
μόν; ἀτὰρ εἶτεέ μοι καὶ τόδε, τέ δή ποτε οὐχ εἷς δαχτύλιος 
ἅτεαντα ταῦτα δύναταί σοι, ἀλλὰ τοσούτους περιημμένος 

βαδιῇ τὴν ἀριστερὰν ττεφορτισμένος κατὰ δάχτυλον ἕνα; 

μᾶλλον δὲ ὑπερτεαίει ὃ ἀριϑμός, xol δεήσει καὶ τὴν δεξιὰν 
gvveziAaeiv. καίτοι ἑνὸς τοῦ ἀναγχαιοτάτου προσδεῖ, 

ὃς περιϑέμενόν σε παύσει μωραίνοντα τὴν πολλὴν ταύ- 
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τὴν χόρυζαν ἀποξύσας. ἢ τοῦτο μὲν καὶ ὃ ἐλλέβορος ἷχα- 
γὸς ποιῆσαι ζωρότερος ποϑείς; 

48 46. TIM. ᾿Αλλὰ πάντως, € “Ἕυκῖνε, καὶ αὐτὸς εὔξη 
τι ἤδη ποτέ, ὡς ἂν μάϑωμεν οἷα αἰτήσεις ἀνεπίληπτεα xai 
ἀγνέγχλητα ὃ συχοφαντῶν τοὺς ἄλλους. 

AYK. ᾿Αλλ᾽ οὐ δέομαι εὐχῆς ἐγώ" ἥκομεν γὰρ δὴ 
πρὸς τὸ Δίπυλον, καὶ ὃ βέλτιστος οὑτοσὶ Σάμιππος ἀμφὶ 79 
Βαβυλῶνα μονομαχῶν, καὶ σύ, ὦ Τιμόλαε, ἀριστῶν μὲν 
ἐν Συρίᾳ, δειτενῶν δὲ ἐν Ἰταλίᾳ καὶ τοῖς ἐμοὶ ἐπιβάλλουσι 
σταδίοις κατεχρήσασϑε καλῶς ποιοῦντες" ἄλλως τε οὐχ 
ἂν δεξαίμην πλουτήσας ἐπ᾽ ὀλίγον ὑπηνέμιόν τινα τελοῦ- 
τον ἀνιᾶσθαι μετ᾽ ὀλίγον ψιλὴν τὴν μᾶζαν ἐσθίων, οἷα 
ὑμεῖς πείσεσϑε μετ᾽ ὀλίγον, ἐπειδὰν ἡ εὐδαιμονέα μὲν 
ὑμῖν καὶ ὃ πολὺς πλοῦτος οἴχηται ἀποπτάμενος, αὐτοὶ 
δὲ καταβάντες ἀπὸ τῶν ϑησαυρῶν τε καὶ διαδημάτων ὧσ- 
περ ἐξ ἡδίστου ὀνείρατος ἀνεγρόμενοι ἀνόμοια τὰ ἐτεὶ τῆς 
οἰχίας εὑρίσχητε ὥσπερ οἱ τοὺς βασιλεῖς ὑποχρινόμενοι 
τραγῳδοὶ ᾿ἐξελϑόντες ἀπὸ τοῦ ϑεάτρου λιμώττοντες οἱ 
πολλοί, καὶ ταῦτα πρὸ ὀλίγου ᾿Αγαμέμνονες ὄντες ἢ 
Κρέοντες. λυπήσεσϑε οὖν, ὡς τὸ εἶκός, καὶ δυσάρεστοι 
ἔσεσϑε τὰ ἐπὶ τῆς οἰκίας, καὶ μάλιστα σύ, ὦ Τιμόλαε, 
ὅττόταν δέῃ σε τὸ αὐτὸ παϑεῖν τῷ IxdQq τῆς πτερώσεως 
διαλυϑείσης καταπεσόντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ χαμαὶ βαδίζειν 
ἀπολέσαντα τοὺς δαχτυλίους ἐχείνους ἅπαντας ἀπορ- 
ρυέντας τῶν δαχτύλων. ἐμοὶ δὲ καὶ τοῦτο ἱκανὸν ἀντὶ 
πάντων ϑησαυρῶν καὶ Βαβυλῶνος αὐτῆς τὸ γελάσαι μάλα 
ἡδέως ἐφ᾽ οἷς ὑμεῖς ἠτήσατε τοιούτοις οὖσι, καὶ ταῦτα 
φιλοσοφέαν ἐπταινοῦντες. 
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c. 3. ὁπότε || πότε Ὡ ποτὲ Γ --- γέ τοι || yotv Ὡ --- ὑπ᾿ ev 
ρῶτος | .. ove»? 'Y — ἤδη | om. Αϑί — τὰς ἐπιστή- 
μας xal τέχνας || ταῖς ἐπιστήμαις xal τέχναις QU — τινὰς 
| om.  --- ξυνέστησαν || συνεστᾶσιν "FT — πάνυ | om. 
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— φιλοσοφία | σοφία ΟΡ Γ᾽ — ἐς χορ. | εἰς x. Γ — 
ἀκριβῶς | - . βεῖς ἃ — παρεδέξαντο | παραδέξαντο Ἢ 
παραδέξαιντο ἃ --- τῶν μὲν ἄλλων | om. μὲν Q3, add. 
μὲν Y — μόνον || μόνου Ἢ --- ἔχτοσϑεν  ἔξωϑεν 'F 
— ἀσβολου ᾿].. Ag; €* — 

e. 9. xaraA(xoutv | .. λείπωμεν ΩΓ — ἐς δὲ τ. ἀχρ. | ἐπὶ 
GT — ἀπονεύσωμεν | . . νεύωμεν QXDT — καταβεβη- 
καμὲν .... xvoxa| om. Ὡ, sed. recent. m. margini 
adscript. — ἐς τὴν ἀχρόπ. | om. Ωϑί — ὁρῶσα || 6o. 
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σο (sic) 
δὲ U — xa$560 || καϑησϑαι T καϑῆσϑαι 90 — t ὧν Διο- 

vvoov $:g. [τὸν Ἢ — ξύμμαχος | 0 VU — τὸν Bax- 

χικώτατον | om. τὸν AV add. m. rec. Q) — Ἱαραϑῶ- 

vaós | Μαραϑῶνάαδε 9 — ᾧχει uiv τὸ πρόσϑεν [| ᾧκει 

v. z. uiv Y — ἀνὰ | ἀλλὰ V — ξύμμ. | o U — τὸ 

... σπήλαιον τοῦτο | τὴν . .. . σπήλλυγγα Ὡ τὴν ... 
σπήλλυγγα ταύτην Y(D — ὑπὲρ [ ὑπὸ ?( corr. m. 2 in 
ὑπὲρ D — ἐς τὸ μετοίκιον || eig τὸ μετοικικὸν ὩΓΓ — 

ξυντελῶν | σ P. — ἡμᾶς | om. ὯΙ --- προσέρχεται | 
πρόσεισι ὯΓ' προέρχεται Ῥ --- 

c. 10. Δίκη ἢ Ἕρμ. Y — Σατύρων... πολεμικώτατε 
| om. A'F — τίς [τί À — δαὶ [ δὲ VIT. — χρεέα | 
χρεῖα À — δεῦρ᾽ | ὧδε 9l — διηγήσεται || διηγήσηται 
Γ — ἐγὼ δὲ | ἐγὼ εἶμι V — κήρυγμα || add. ἐλεύσομαι 
VY — χατέπεμψέ με || om. μὲ Q3Í — ἀποχληρώσουσαν 
| ἀποκληώσαντας Q9( — τιμῶσί us | πράττω παρ᾽ av- 
τοῖς (OIL — ἀπωσάμενος | . . νον ἃ ἐπωσάμενος T 

— ἔνορχιν || ἐνόρχην ΩΓ — εἶτα | εἶτ᾽ Γ΄ — ἀλλ᾽ | 
πλὴν ἀλλὰ ΩΓ — qoi || om. 3f 

e. 11. τένας λέγεις φιλασόφους | τοὺς quoc. XP ---ἀρ᾽ || ἄρα 
δ — τοὺς χατηφεῖς || add. τοὺς σχυϑρώπους ἃ 435 
YT — τοὺς 5vraua πολλοὺς || om. τοὺς À τοὺς 
νῦν ἅμα πολ. U — τοὺς τὸ γένειον ὁμοίους ἐμοὶ, 
τοὺς λάλους | τοὺς τὸ γένειον οὐχ ὁμοίως τοῖς ἄλλοις 
D3(in marg. τοὺς τὸ γένειον ὁμοίους ἐμοὶ I? — ὅλως 

| om, ΟἿ — ξυνίημι ἢ c. Y — ἐγώ ἔγωγε 31D — 
ῥημάτια || ῥήματα AY — ἀστικὰ | ἀστυχκὰ ἃ — μέχρι 
τοῦ πλ... σοφὸς | om. Y — πλαγίου αὐλοῦ || πελαγίου 
χαλάμου ἸΏ αὐλοῦ καλάμου ΓΞ — ἀεὶ κεχραγότων 

| om. 9 ---- ἄγνωστα || om. ϑί — πολεμιστής || πολέμιος 

Q( — πλὴν ἀλλὰ | πλὴν ἀλλ᾽ 9(T — ἅμα A£ysw | 
μεγάλα Gua λέγ. Ὡ μεγάλα YD — ἐς στενὸν || εἰς στ. 
D — ξυγχέαντες | συγχ. V. συγχέοντες ἃ -- ἐξ ἀρχῆς 
| ἐξαρχῆς ἃ — γοῦν | οὖν 3 — ἀπέρχονται || ἀπίασι 
ΩἹἿΓ --- ἀλλήλοις || ἀλλήλους ἃ — ἀποξυόμενοι | ἀπε- 
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ξωμένοι X). ἀπεξεσμένοι € — ὃς àv ... ἢ ἢ ὅστις 
ἂν εἴη V ὃς ἂν ἢ  -- ἡ καὶ ϑρασυτ. | ἢ 99. €) — 
καὶ διαλυομένων ... ὕστερος | om. OY — εἰ 
δὲ xal | εἰ δὲ ye XU — πλὴν | om. A — ἀλλὰ || ἀλλ᾽ 
$( — ἀσχολεῖ | περιασχολεῖ V περιασχολῆ ἃ — κεκη- 
λημένοι  κεχλημένοι Y — οὖν | om. À — ἐνῆν || ἦν 
A — ἀλλὰ | ἀλλ᾽ Q3L — τἀληϑὲς | τἀληϑῆ Y — ἐπὶ 
σχοσεῆς | . . πιῆς 9€ — ἤδη πολλάκις || x. ἤδη OT. 
λεῴ [λεώς ΔΩ 435 'Y3IT — καταστηοώμεϑα | . . 
σόμεϑα | ΩΓ καταϑέμεθαϑ 96 — τήμερον σήμερον 
ΨᾺΓ — ἐς Ἄρειον ἢ εἰς À — Ante A9gvaiov add. 
ἀχϑῆναι 3 ἀϑῆναι Y — τὰ δικαστήρια | τὸ δικαστήριον 
QI -- ἐσελϑεῖν ἢ εἰσελϑεῖν ἍΓ --- ἀγωνιεῖται | ἀνι- 
sia. OT ἀνεῖται ἽΪ --- Βαβαῖ | Βαβαί A31 — ξυνϑέ- 

ουσιν | o 9T — ἀμφὶ τ. δίκας ἔχετε | om. Y --- δια- 
χρίνετε | . vave 9 — ἔχει μοι ἢ ἔχοιμι ANC --- ξυν- 
ϑέουσι ἢ προσίασι V πρόσεισι 9( — ποτὲ ἤδη τὴν | om. 
Y — πρώτῳ | πρῶτον OV'9(U --- ΔΙΚ || deest. sign. 
pers. ἃ — olo9a ὃ δράσομεν  δράσωμεν À — τή- 
μερον | o. 3«T — Ἀκαδημίας | . . μείας T — ὑπὲρ 

H. | xoi Π. V — $z:ogaAo0us9a|.. βαλλώμεϑα 
Y — 'Hóovác | Ἀκαδημείας 3X1 — | ἀπεβουκχόλησε |. . 
σεν ἍΓ — Διονύσιον || Διόνυσον Y — ἱκανοί || om. 
ΑΨ — δικασάτωσαν | δικαζέτωσαν AY — Διογένει 
|] Διογενηι ἡ in ras. Q. — Πραφικὴ  ἣ Io. YT — 
λειποταξίου | λιποτ. U — Ervéa | add. μόνον Ἢ — 
χρινάτωσαν | χρινέτωσαν (QD — 
ἀποχληρῶμεν | . . ροῦ A'F3IT? (T ἀποκληρῶμεν) --- 
axtvgv. τὰς ἀπ. € — διανύσωμεν || διαλύσ. O'FX 
διανύσομεν V — ἐς vor. | εἰς T — αὗται | αὐταὶ A 
— μὴ παλαιόν | veagov £2 μὴ νεαρὸν Y — zQoa- 
ποκχεχλ . . || om. πρὸ €t — d? óuoc|| δ᾽ 9T — τῷ 

€) eq 

Σύρῳ | τὸν Σύρον ΩἾΓ 435 τῶν Ἢ rov Xvgov 
ω e 

sic À — τῷ αὐτῷ | τῶν αὐτῶν V vov αὐτον ἃ τὸν 
αὐτὸν 3l — δαὶ [] δὲ P — κωλύει ἢ... λύσει 31 — 

* 
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8 

Ἰδοῦ | om. V" — ὑπερορίους || ὑπεροριας (sic) A — 
καλῶς εἶχε | x. εἶναι εἶχε 9€ — ἀποχληρώσομεν ἢ... 
σωμεν Y — ἑκατέρα | .. qo  --- φείδῃ | φίλη QU9L 
— τὸ δικαστικόν | . δικαστήριον Ωϑί 

c. 15. καϑιζέτωσαν || καϑεζέτωσαν 485 καϑήστωσαν OY κα- 
ϑέστωσαν V? --- σιγᾷ! σιγᾷς Q3X — ᾿ἀκαδεμίᾳ ] . μείᾳ 
DI — διανείει | . νευη X) διανανεύει 9 — μὴ καὶ | καὶ 
μὴ V xaí om. () — μόγις | μόλις ΩΓ — ἕστηχεν | 

ἕστηκα ΩΓ — ἀναβιβασάσϑω || dvagigacavo OT. ἀνα- 
βιβάσϑω 3( — τῶν δεινῶν | v. κοινῶν QU — πολλὰ 
γὰρ οἱ. . o? T — οὐδὲ εἷς || οὐδεὶς 3€ — συνα- 
γορεῦσαι || συνηγορῆσαι Ὑ — πρὸς ἀμφοτέρους ἀεὶ | 
ἀεὶ πρ. ἀμφ. Ὡ — ὑπὲρ ἑαυτῆς | ὑπὲρ αὐτῆς X — 

c. 16. ἠδίκηται || ἠδ. δὲ D? — ὑπὸ τῆς Ἀκαδημίας | ὑπ᾿ ἀχα- 
δημείας 9T — ὧν πράξειεν | ὃ προςτάξειεν £2. ὧν 
προ ////| αξειεν V — ψαλτρίας | - τρίαν ΩΓ — ἐς £o- 
πέραν | óc VY sig tox. ΩΓ — νήφοντα | νήφωντα 
ἃ — εἶδον | ἐδόντες V — Ἀκαδημίας | . μείας V ἐπὶ τὰς 
$voag | ἐς. . 12 — ἀπαγαγοῦσα {ἀγαγοῦσα (XT 
— κατηναγκαόε | . σα ἃ εν V — μετεδίδαξε ||. 
ξα ἃ ἐν V — περιέσπασε | περιέπεμπεν  περιεσ- 

& ^ gs (sic) 
πασα À . Gev lU — ἐπαίδευσεν | ἐπαίδευσα A — ἐπανϑοῦν- 
τος αὐτῷ || aiv. ex. Ὑ — ὃ ἄϑλιος | om. ó AQY$t — 
ónpaA£oc || διψαλέως ἃ — ἐγὼ | om. A — διεξέρχεται 

| διέξεισι OU. — ἤδη καὶ ἤδη δὲ xci € — ὑπὲρ 
ἐμαυτῆς | ἐμουαυτης £2 

e. 17. ξυνήγορος | 6 T — xduo? || καί μου V. — ἀκούσαιτε 
ἀκούσετε ACC ἀκούσητε V — καὶ τὴν φ. | om. xai 

A'YT — ὅμοιον || om. l — αὐτῇ [αὐτὴ 1T — συνυπ- 
ουργεῖ | ξυνωι. ἍΠ᾽ ὑπουργεῖ (2. — διέφϑειρε | . e» U 
— ἥπερ ᾿ ἧπερ Τὶ — τὸν ἄϑλιον | om. τὸν ΩΓ — 
o κακοδαίμων || om. l' — πόλεως ὅλης [Π. πάσης 3t — 
παρασχοῦσα || παραδοῦσα Ὡ — ἔκδοτον || ἐχδότου A 
— ἕωϑεν ἐστεφ. | ἕωϑεν ὃ ἄϑλιος ἐστεφ. OT --- τοῖς 
ξένοις || om. Ὡ — οὐδὲν ἡμᾶς | $u. οὐδέν 90 — μέντοι 
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y£|| om. γε Ω — ξυγχεῖν | σ Γ — ἀνένηφε || ἀνέφηνε 
'Y -- ἀφαιρεῖται | ἀφήρειτε V ἀφηρεῖτο YY — κατεσιώπα 
| x«i ἐσιώπα ἃ — ἀνεγρόμενος | ἀνεγειρόμενος Ὡ 

&vty || ρόμενος 31 — τοῦ πάλαι βίου | . παλαιοῦ. 
€( xaveyéyvooxs | . yw. AQVYT. — ἠρυϑρία δὲ κατ᾽ 
αἰδῶ || ἠρυϑρία δὲ xai κατ᾽ «io T — xav! αἰδῶ 
| κατὰ ἴδίω ἃ (xar?) ἀναίδειαν Ἢ — ηὐτομόλησε || σεν 
U — πρὸς ἐμοῦ [πρὸς ἐμὲ Y — xal μήτε || om. 
xai QU — ἀφιέναι | ἀφιέντα V. --- ὑπέστρεψα | 
ἐπέστρεψα ΩΓ — νϑρωπον || ἄν δρα OU — χάριν 
| χάρις ἃ --- ἡμῶν ὑμῶν 9( — αὐτῷ συνεῖναι || συν. 
αὐτῷ Ἢ — 

c. 18. Aye δή | ἄγετε COT. --- ἀνάστητε | om. QU (add. I2) 
ἀνάστητ (sic) Α — ἄλλοις |. ovg l'3t — Ἀκαδημία | 
ut semper U — x«l τῇ Mé9g| om. καὶ OYT? 

c. 19. Ante χαϑίσατε — δίκη X — ἐγκέχυται || ἐχκέχυται C 

— ἤδη λέγε || A4. ἤδη €t — 
c. 20. πρὸ ὑμῶν πρὸ ἐμοῦ ἃ zx. ἡμῶν Ὁ 435 ὑμῶν add. 

αὐτῶν Τ᾽ --- oi. . δίκην ἢ ἣ . . δίκη Ἢ — δίκης | 
δίχη 'Y — περιέσπασε | . σεν Γ΄ — πότερον ἢ πότερα 
ΑΩῪ 435 Γ — ἐραστὴν | ἐραστὸν (Ὁ) Γ΄ — κάτω νε- 
γνευκότας || νεν. κάτω ΩΨ — χρὴ βιοῦν || δεῖ ζῆν € 435 
Γ — οὐδὲν σεμνὸν οὐδὲ μεγαλόφρον | μηδὲν V, om. 
σεμνὸν οὐδὲ --- μεγαλόφρον uéya VY -- μήτε 
τὸ ἡδὺ || μηδὲ Ὡ — προαιρουμένους | προσαιρ. T — 
ταῖς ἰσχάσι || τοῖς ἰσχ. V cv. ἰσχάσιν TV --- τοιαῦτα | 
τὰ τοιαῦτα Ἂν Τ' --- ἀφηνιάσαι | . . νιῶσαι ἃ --- 
ἐποίησε || πεποίηκε €) 435 Γ -- ov γὰρ ἂν | om. ἂν 
--- λάβοιτε || λάβητε ἍΠ --- δὲ ἔγωγε ἢ δ᾽ ἐγὼ 9( — 
ἔγωγε | ἐγὼ QT' — διαβάλλει || διαβάλλοι  --- ἀναβιβά- 
σεται Gvvay. | in ras. € — οὕτως [οὕτω ὃΐ — πλὴν 
ἀλλὰ ||. ἀλλ᾽ € — αὐτὴν |. τὸν X — ἐρωτᾶτε |. 
τῶτε Ἅ(Γ) — ὥστε εἰ σωφρονεῖτε | om. εἰ Y. & σω- 
φρονῆτε Γ — ἤκουον || ἀκούω Ὡ 435 Γ ἤκουον U? --- 
ἐρωτᾶτε! τῶτε ΔῪ — οἵους [ ποτέρους A'Y3t — πει- 
σϑέντες || προσϑέντες QU — ἐκώλυε | ἐκώλυσεν V? — εἰ 
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e. 22. 
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δέ yr | om. ye AVV. εἰ δ᾽, om. ye 3 — ἀποχρίνασϑαι | .. 
νεσϑαι AV3L — τάχιστα | τάχα Ἢ ταχιστ᾽ à» X — 
πλην ἀλλὰ || πλὴν ἀλλ᾽ Ἵ — τῶν ὅρκων | τοῦ 0Qxov 
Γ — ψηφίσασϑε ἢ ψηφίσασϑαι V — γιγνομένων | y«v 
.. 8 

ὦ || om. Γ — ἑαυτῆς ἐραστὴν ἐραστὴν ἑαυτῆς ΩΓ — 
ἣ Στοὰ | om. ἡ Στοὰ V. — Διονύσιον || διόνυσον 3 
— κατηνάγκασε || . σεν Γ --- εἰκότως ἔδοξε || ἔδοξεν 
εἰχότως VI - μαγγανεύουσα  μαγκα. .  — μυ- 
σαχϑεὶς | συσαχϑεὶς ὃ À μυσαχϑῆς Ῥ — φησιν | φασι 
Y φασιν 90 — παραγίγνεσϑαι | . yw Y€( — ἐπὶ χε- 
φαλαίῳ κεφάλαιον om. ἐπὶ Ὡ 435 Γ2 — ὁμοίους 
| ὁμοίως Ὡ 435 --- οἰηϑεὶς || om. 9€1 — προσνέοντα 
| προσνεύοντα £2 προς νέωτα ἃ — πολυϑρύλητον |. . 
ϑρύλητον V πολυϑρήλλητον 3| — χαταφυγόντα || xa- 
vag [|] vyovra V — δηλαδὴ ἀρ. | ἀρ. δηλ. ΩἿΓ — 
μονήσῃ ἢ. νι. XY — ὃς τὰ zx. τ. Στοᾶς | om. τὰ 
Ω 435, ὃς καὶ περὶ, om. τὰ lU ὃς καὶ παρὰ τ. 

Στ. Αϑί --- δοκιμασϑὲν || δοκιμάσας Ὡ 435 Ὑ — ἐδίᾳ 
δὲ || om. δὲ € — τούτους π. τ. x. | τοὺς Αϑί — 

τοὺς πόνους | om. τοὺς ὃ --- μέχρι μὲν τοῦ λό- 
yov || μέχρι μὲν τούτου Ὁ 435, om. μὲν AT — 

Ove , 
ἀϑλίους || ἀϑλίως Ὡ 4835 ἀϑλίως V? — ταντάλου || τα- 
λάντου ἃ --- προνομήσειν || . νομίσειν  --- ἐλπίσωσι 
| ἐλπίσουσι ἃ ἐπίσωσιν V. --- ἐμπιπλαμένους |] .. zu. 
Ω --- τοῦ Γύγου | om. τοῦ 9( --- κυνῆν | κυνέην Ὡ — 
μακρὰ ᾿ μαχρὰν £X 435 --- ἅπαντες | Gxavàv (sic) ἃ 
ἅπαντα V ἅπαντες ἂν δ΄ — Διονύσιον || Διόνυσον V 
— ἐπειδὲ [ἐπειδὰν X) ἐπεὶ [/] δὲ Τ' — ivoogos|. εν 
LU — ἤλγησε!. » U — μᾶλλον ἢ [ ἢ μᾶλλον €) — 
ἐπίστευσε || . σεν — ἀνδρίαντι | ἀδρέαντι V. — λέγῃ | 
λέγει ἃ — κατηγορῇ | κατηγορεῖ AT — δὲ ἐπι. || δ᾽ 9I 
ἀλλὰ || ἀλλ᾽ ὁλ OT ἀλ᾽ 96 — δαί ἢ δὲ ΩΓ — τέ! 
τι AT. --- ἀποπροηγμένον | ἀπροηγμένον V — wy- 
φοφορήσουσι || φηφοφοροῦσι K) 435 UL — ὑπερέσχεν | 
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€ -- συνηρώτησα!.. cov 30 — πάσαις | om. 
X — Ἀρετὴ ἢ ἀρετῇ Γ — Τρυφή  . j T — τὴν ἀρε- 
τὴν λέγειν | A. τ. Ag. ΔΩ — 

e. 23. Δίκη | Eou. 9€ — μὴ φιλονεικεῖτε | . κῆτε ΑΘΓ — 
τοῦ Διονυσίου | om. τοῦ Y v. Aiovvov € — νικώσης 
δὲ || vox. δὲ αὖ OT. — x. πλησ. γάρ τι || πλησ. y. om. 
τι, τοι Ὑ — ὥστ᾽ ἐὰν || ὡς ἐὰν AX'Y ὥστε ἂν T — 
τὸν Ag. | om. τὸν 'Y — τὸ δεῖνα [[ τῶ Γ — ἀγανα- 
κτεῖτε |. . τῆτε AID 

c. 24. δικάσεται | .. τε — πατάξω τῷ ξύλῳ || πατάξας τὸ 
&Aov ΑΨ παρὰ τἄξω V 

c. 25. Ἀλλὰ | ἀλλ᾽ Q) --- ἀνελήλυϑε ! .. ϑὲν T — ἐσάγαγε 
| εἰσαγε €) εἰσάγε T? -- βαβαῖ ἢ βαβαί A3 — καὶ 
ξένην | om. ΩΡ 405 Α — χϑές. .. ἐπηγγελμένην 
| om. A'P3L — ἐν τῷ μέρει || om. AY'3L — ἀπολογουμένου 
| διαλεγομένου A'Y3t — 

e. 26, ὑπάρξαι μοι || om. μοι 3 — βεβούλημαι || βεβούλομαι À 
— ἐς τουτονὶ | εἰς v. QV — ἐπειϑ᾽ | εἶϑ᾽ Q — xoi 
ὅταν || x. ὅτε 31 — γὰρ | om. €t — ὡς ópoor. | óc? 
3| — οὐχὶ δὲ ταὐτὰ παρίσταταί μοι yv. | avrà . . . 
δέ μοι παρ. γιγν. V om. δὲ δ΄ — ταυτὰ | ταῦτα Ψ 
τὰ αὐτὰ δέ μοι Ὡ — λόγους || om. 'Y — οὺς αὐτὸς 
| οὗτος ΩΓ — πείσομαι | πείσωμαι FT --- μαχρὰ | 
om. 'P 

e. 27. δικασταί | om. (2. — τουτονί | τοῦτον OU — τὸν 
Ἀσσύριον | vv... ὧν QF(?) — πλαζόμενον | πλανώ- 
μενον 'Y — ξαυτῷ | αὑτῷ Ἢ — ἐπεὶ | ἐπειδὴ QVI — ἐς 
ἐμὲ | eg . ΩΓ — ὑπεπτησσέ τε γὰρ ἔτι | om. τε AU 
om, ἔτι A'YT' — ἐθεράπευε || . ἐν Γ΄ — μόνην || μόνης 
Ὑ — ἐμνηστεύοντο || ἐμνήστευον QXT — ἀχαρίστῳ | 
add. τούτω l' — ἐνεγγύησα  ἐγγυήσασα Ὡ ἐγγύησα 
9| — ἐπεσενεγκαμένη | ἐπενεγχαμένη €) ἀπενεγκαμένη 
U ἐπεισενεγκαμένη 9( — ἐς τοὺς | eig τ. ΩΓ — πα- 
ρενέγραψα || παρέγγραψα X) — διαμαρτάνοντας || ἁμαρ- 
τάνοντας Q. διαμαρτόντας 9 — ἐπιδειξομένῳ ||. . ov 
Y — τὴν εὐποτμίαν || πρὸς (Ὁ) eva. V. — οὐδὲ τότε 
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c. 28. 

C. 

e. 30. 

c. 

29. 

31. 

CODICUM LECTIONES. 

| οὐδέποτε ΨᾺ — ἀπελείφϑην || περιελιφϑ. €) — πε- 

ριαγομένη ἢ περιηγόμην QU — Ἰόνιον || 10v v. AU — 

συνδιέπλευσα | om. συν ἃ — ἀεὶ [ μοι ΩΓ — ἀποκ. 

yu». | γιγ. ἀποκ. AXP — 

ἐπεσιτίσατο ἢ. Ott . Ἢ — πρὸς εὐδ. || πρὸς τὴν 

εὐδ, OT --- μέγα φρονήσας ἢ μεγαλοφρονήσας Ὡ -“--- 

ὑπέλαβε]. ν Y — ἠμέλησε | ἠμέλλησε Y — αὐτὸς 

δὲ τὸν γεν. | αὐτὸν δὲ τὸν γεν. Ὡ --- ἐκεῖνον || ἐκείνην 

9( — τὸν διάλογον | om. τὸν ἃ 435 ΨῈ — ἐς μ. δὲ 

|... τε Y. --- κωμικὰ || κομματικὰ 9t — ἀϑρόος ἢ ἀϑρόως 

Y — ἀἀπαντήσειεν | ἀπατήσειεν  --- ἐντὸς ἢ ἐν τοῖς 

A -- φασὶ | φασὶν Γ — μικρὰ | μαχρὰ AY — ἐς ἐκ. 

| εἰς Γ΄ — ὑβρίζειν || ὑβρίζει T — 

περὶ τῆς xax.|om. τῆς ὦ. παρὰ AX — καινῶν 

σὲ ἢ καὶ καινῶν, om. δὲ ΩΓ --- μόνην || νόμῳ Ἢ — ϑαυ- 

μάζουσι | . ν Γ ---- προστάταν | προστατεῖν 2 --- μνη- 

στευόντων || μνημονευόντων "Y — οὐδ᾽ οὕτω || οὐδὲ 

otro Γ -- οἷδε [ om. ΩΓ — παρ᾽ αὐτοῦ λήψεσϑαι 

| A. παρ᾽ αὑτοῦ Ψ — ἐπιτρέπετε |. πητε ΨᾺ — 

ἐς v. ἐμὸν τ. ἢ om. ες 3 — ἀγνῶμον ἄγνωμον F3 

— c. αὑτοῦ | τ. αὐτοῦ A'YYC — οὕτως [οὗτος 'F 

— τὸ σχῆμα ᾿ὶ om. τὸ ΩΓ — 

τοῦτο | τούτωι Ὡ --- δικασταί | om. ΩΓ — αὐτὸ 

| αὐτὸς ΑἿΡ ταῦτα ΩΓ — παρ᾽ ἐκείνης | παρ᾽ ἐκείνοις 

Y — αὐτὰ ἐπιλυσ. | αὐτὸς ix. OD --- ἐπαίδευσα 

|. σεν Γ -- ἐνέγραψε || ἔγραψε V — συναπεδτμησε 

| σεν x. U — ἐς v. EA. | εἰς V — καὶ. . . ὑπολά- 

βητε || om. Ὡ — ψεύδεσϑαι || ψεύσεσϑαι 30 — xat μὲ 

. . ὑπολάβητε | om. Ὡ, habet Ὁ 
οὐδὲ μένουσαν || om. 3( duuévovoav X) — ἐς τὸ ir. | 

εἰς V — φέρει || φέροι Y. — φυκίον || φύκιον ἍΓ᾽ — 

ἐντριβομένην | . . βωμένην U — ἐσβιαζ. | εἰς 8. V 

— ἢ παρεικ. || om. Ol — ὅποι | óxov 3€ — ἀπὸ 

τ. τέγους ἀδόντων || om. AL — dxovovoa || ἀκοῦσαι 

Γ — ϑύρας | ϑυρίδας ΩΓ — ἑταιρικὰς || ἐρωτικὰς V 

— αὐτὴν | πρὸς αὐτὴν 30 — λανϑάνειν  λαϑεῖν 22 



o. 82. 

e. 33 

c. 34. 
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μεγάλα | μάλα ἃ — ἔτη | ἔτει T. --- τυράννων | xai 
τ. OT — τοιοῦτο | . τον 3 — ἐκφυγόντα | .. τε ῶ — 
τούτῳ | ταύτῃ Y — τῶν... . δεομένους || add, T? 
— διαλεγομένους | συνδιαλ. . .  --- Ρήτωρ cic 
om. τις "P 

διπλασίονα ᾿ διπλάσιον Q)D — ἀποισόμενοι | otcogu:- 
voc X) ποιησάμενος Ἀ — οὐκ àv ἐβουλόμην v. λόγους 

| λόγους οὐχ àv ἐβουλόμην Ἢ τοὺς Aoy. οὐχ àv d. 
ΩΓ — εἴωϑα.. ὅμως | om. Γ --- πρὸς ὑμᾶς | om. AV 

— [ἐν τοῖς δικ. | om..voig l'] — ὅμως δὲ ὡς νόμος 

| ὥσπερ δὲ νόμος. om. ὅμως V. om. ὡς Γ --- τοῦτο 
| τοῦτ᾽ V — ὅτι μὲ ἢ om. μὲ AVC — u [| » (sic) Γ 

— ϑεῶν τε || om. τε V3 — φέρεται || om. £2 φαίνεται 
9( — νεφῶν ἢ νεφελῶν  — χατασπάσας ... ποτώμενον 
| om. £2 πετόμενον 3T — ὑπὲρ τὰ νῶτα τ. οὐρ. | ὑπερά- 
vo τοῦ οὐρανοῦ ΩΓ — xal τὰ πτερὰ. .. ἐποίησε || om. 
Ψ ἐνοίησεν Γ — καὶ σατυρικὸν ἄλλο ἄλλο καὶ catvo. OQ. 
--- συγκαϑεῖρξε || . ev Γ — Ἀριστοφαάνην | ἀριστοφαάνη 
Ω — ἐπικερτομῆσαι ἢ ἐπὶ τὸ xégr.  --- εἰσήγαγε | . v V 
— ὀρϑῶς ἢ καλῶς X) — λαϑρίδιον | λαϑροῖον (2 λα- 
ϑρίδιον U? --- ἐπὶ τοῦ οἰχείου σχημ. διαμένων | 

διακείμενος, om. σχήματος QU — ἀλλὰ κωμῳδῶν | 
ἀλλὰ καὶ κ. V — μέτρων || μετεώρων Ὁ marg. m. 1 
— σύνϑετον τι | .. τινα VU — φάσμα | φάντασμα Y — 
ἢ τὸν διάλογον || om. ἢ Ὡ τὸν διάλογον ἢ V — coi- 
tov τρ. ἢ τοῦτ. τὸν τρόπον U — διὰ τοῦτο || ταύτην 
Ω om. διὰ Γ — οἱ τέως || o? τέως {{{{{{|{ ὥσπερ V — 
ἅπερ | ὅπερ Γ --- αἰδέσιμον μὲν εἶναι | om. μὲν V 
— πρῶτον u. αὐτὸν | om. αὐτὸν Q --- εἴϑισα. .. 
τρόπον ἐς τὸν ἀνϑρώπινον εἴϑισα τοῦτον v. vo. OU 

— παρέζευξα | κατέζευξα V  — τὰς ἀχάνϑας. .. 
τὰς ἐν αὐτῷ | om. Q --- οἶδ᾽ | om. AY — λυπεῖ 
αὐτὸν | λ. αὐτῷ Ἢ — σμικρ. | om. c 'Y — 
κατεσχευάζετο || εἰργάσατο QU -- ἐς τ. xg. || eic 
T. x9. Q. — τὰ πάντα | om. τὰ €) — καὶ τὸ φροντ. 
| om. x«i V — π. τ. ἐδεῶν | . ἡδέων VY — ἄνω 
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βλέπει | om. sed suprascr. rec. manu à xo βλέπει £2 — αὐ- 
toU | «br. sic A — ἐς αὐτὸν | εἰς. (2 — δυνατὸν 
ἐμοὶ! δ. ἦν Q — ἐνέγκατε | ἀνενέγκατε V — 

6. 35. τούτῳ || ro?vo Ὡ 435 'Y — ἐστὶ | ἐστὶν T — τὴν 

ο. 1. 

c. 2. 

τετρυπημένην | om. 'Y — οὕτως φέρειν | οὗτος φέρει 
Q 435 ΨΓ — μὴ | xai μὴ ΩΓ — παύσαιτο | παύσαιο 
A 435 Ὑ — φϑονῶν | τούτου 99. A — 

LUCIANI DE PARASITO. 

Cod. Gorl. — ἃ Cod. Marc. 434 — ἢ 

Cod. Marc. 436 — V. 

ὅτι τέχνη | ἤτοι ὅτε. . 2). — αὐτοῖς | ἑαυτ. Q — σὺ 
δὲ | evo" Y. — ἰατρικήν || ῥητορικήν Ἢ — οὐδὲ ταύτην 
| οὐ" τί δὲ ἰατρικήν; οὐδὲ ταύτην Ἢ — τί δέ; ῥητο- 
ρικήν; | om. 'F. — δόκει | δοχεῖν AQY — ὦστε. .. 
χαχὸς εἶναι | om. V sed in margine adposit. — χείρων 
| χεῖρον À — ταῦτας πάσας, suprascr. ταῦτας Ὡ -“-- 
ἴσως t. τ. | τ. τέχν. ἴσως Ἢ — τἄλλα τἄλλα A) — 
οὐ γὰρ | οὐδὲ γὰρ V — xai σοι | καὶ σὺ 'Y — ὅτι 
. . ἐπ. || om. ὅτε 'Y. — ὑπάρχει | ὕπαρχειν ἈΩ --- ἤδη 
σοι || ἔδησοι (sic) Α — ἀχούσῃ | μαϑήσῃ Ἢ 
φαίην ἄν; ... δόχει | φαίην ἂν ἔγωγε ἃ — εἰ δὲ σοι 
. . μαίνεσϑαι δοκῶ . . . δοκεῖ || εἰ δὲ σοιμαίνεσϑαι δο- 

xG τοῦ μηδεμίαν ἄλλην τέχνην τὴν τέχνην αἰτίαν εἶναί 
μοι τῆς μανίας δόκει V εἰ δὲ σοι μαίνεσϑαι δοκῶ 
τοῦ μηδεμίαν ἄλλην ἐπίστασϑαι τὴν τέχνην αἰτίαν cival 
μοι τὴν μανίαν δόχει X) --- τέχνην τὴν τ. Ὡ --- ἤδη 
| om. V — φαίη ἂν || φαίην ἔγωγε A — Ἔγωγε || om. 
h. l.À — παιδαγωγὸν | παῖδα AQ — ἄρα | ἄρα ἃ — τῳ 
τῷ ἃ — οὐδὲν ἧττον || ovó£v τι ἧττον Ἢ --- πάμπολυς 

| πολύς Α — εἴ γε καὶ {| εἰ ξέσαι À εἰξέσαι Q) — xai 
Ι σε Y — 

e. 8 ᾿Αλλὰ | ἀλλὸ (sic) Α — χαίρεις || χαίροις Ἢ. — μέλει ἢ 



C. 5. 

. 6. 
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μέλλει V — σκόπει | σχοπεῖν AQV. — óà| om. A — 
δὴ | δεῖ ΩῪ — ὁποία | óxoia ἃ — αὕτη ἡ τέχνη | 
om. ἡ ΩΥ --- παντάπασιν | x. ὅμως ΔΩΨ --- ἐπὶ τοῦτο 
| ἐπι τούτῳ ΔΩ ---- εἰ καὶ σμικρὰ λέγοις εἰ x. σμ. δέ 
τοι Δ. V. — διοίσεε | οὐδὲν διοίσει Ἢ — τυγχάνει 
| τυγχάνοι 'F. — τῷ γένει | τὸ γένος sic Ἢ — ποτὲ 
| re ἃ --- μετέχοιεν || μετέχοιμεν AQV -- ἡ τέχνη 
| om. ἡ £2 sed in ras. πάντως | πάνυ ὡς AV ὡς 
Q — 

συγγεγυμνασμένων | &yyeyvu . .. AQ) ix corr. in γν — 

ἐκ χαταϑήψεων | ἐγχαταλήψεως ἃ — πρὸς τι || om. τι 
Y — ὀρϑῶς ἐκείνου. . . ἀπεμνημόνευσας | ὀρϑῶς 
ἐκεῖνο γε εἰκὼν οὕτως ἀπεμν. ἃ οὐκ ὀρϑῶς éxtivog γε 

εἰκὼν οὕτως ἀπομν. Ὡ οὐκ ὀρϑῶς οὗτός γε εἶπεν... 
ἀπημεμνημόνευσας Y — μετέχει ἢ. . οἱ Y — ἁπάντων 
| om. A — ἂν εἴη | om. à» OY --- ἔχει [. οἱ Ὡ 
supraser. o; Ὑ — τῆς τέχνης | om. τῆς (9 — ἀλλὰ μὴ! 
om. . À — σαϑρὸν | σαπρὸν ΑΨ — εἶναι. .. ὥσπερ 
xai | om. ἃ — axog9éyynvot ] . . γωνται ἃ — ἐκ κατα- 

λήψεως  ἐγκατ. A — ὅτῳ | οὕτω A. — εἴπερ || ἧπερ 
Y — ἐπίσταται | ἐπίσταιτο Ἢ — τά τε x.| τά γε x. 

[4 T * * ^ * 

ἃ — νομισμάτων | x V — τοὺς ἀγαϑοὺς | om. τοὺς 

Q — οὐχ ὥσπερ | om. οὐχ AQ — νομισμάτων | x Ψ 
--- φανερῶν | τοὺς ἀγαϑοὺς φανερῶν V — φανερῶν 
εὐϑὺς | εὐϑ. φαν. ἃ — μέντοι | uiv V. — ταῦτα | 
τοιαῦτα Ῥ τοιαυτὰ Ὡ αὐτὰ ἃ — δ᾽ ὅτῳ | om. δ᾽ O'F 
— ὅτῳ | οὕτω À — μείζω | μεῖζον Y — $ γε || om. 
γε 12 — ἀφανῇ | dg. δὲ Ἢ 

τοὺς μὴ... κεχτημένους | om. μὴ À — πράττεσϑαι 
| πλάττεσϑαι V — τί δέ ἢ τὸ δ. ἃ 
μὴν | μὴ V. — ἧ ἐκ καταλήψεως | ἐγκαταλ. ἃ — γεγυ- 
μνασμένης |. . μένη A — ἐνθένδε  ἐνϑάδε À — ἀπόλ- 
λυνται | ἀπόλυνται Ἢ — τοῖς κεχτημένοις | τοὺς x..ovc 
Ω (V τοῖς .. νοις) — ἀπολλύασιν ᾿ ἀπόλλυσιν ΩΨ — 

εἶεν | εἴη Ὡ — τὴν τέχνην | om. τὴν Ὡ 
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6. 7. μὴ . . di | εἴη ΔΩΨ — τοῦ πιεῖν | om. τοῦ €) — 

e. 8 

e. 9. 

e. 10 

τούτου ἄνευ | (om. τούτου (2) ἄνευ τούτου ' — ἔστι 

| ἔστιν Ὡ 

ἐστιν π. | om. V. — ἐπιτρέψαι | ἐπιτρέψας ΨΩ --- 60- 

ϑείη | σωϑείης X) — τις ἑαυτῷ | σὺ σεαυτῷ Ὡ --- Οὐχ 

οὕτως | οὐδ᾽ οὗτος Q — τί δή | τ. δὲ Y — ἢ [ ἢν 

Α — τῷ μὴ ἔχειν | τὸ. . ἃ -- δυνήσεται | δυνη- 

ϑήσεται V. — οὐχοῦν | οὐκοῦν ἄρα ἃ --- τέχνη ἄρα 

| τέχνη οὖν ága ἃ τ. δὲ ἄρα Y — καὶ μὴν | καὶ μὴν 

καὶ VW --- οἷδα ἐγὼ | om. ἐγὼ 'Y — σύστημα δὲ τι] 

om, το  --- ἐκ καταλήψεων || καὶ ἐγκαταλ. ἃ --- ye 

yvuacuivov | iyysyvuv. Y — δῆλον ὅτι | δηλονότι 

Α — ἡμῖν | xci? À — τήμερον | σή. . ΑΨ 

ἐχεῖνο || ἐκ. σκόπει Y. — τινα | om. Ἢ — σύγε || om. 

Y δοχεῖ | óoxsig () — ἂν | om. A — λεχτέων | 
eo 

Aexrtov sic "P — περὶ τοῦ τέλους | om. περὶ T" 

εἶναι | ἔμμεναι ἄλλο ἃ — τί | om. YQ — φημι! 

φησι ἈΨ — τέλος | om. A'Y — xal xg. | om. καὶ 

V — δ᾽ ἐκ κρητῆρος | δὲ xo. V — μὲν ἔχῃ | κ᾽ ἔχῃ 

À δεπάεσσι | δεπάεσι  --- τὴν αὑτοῦ yv. | τὴν 

αὐτοῦ yv. V — εὔδαιμον νομίζων | εὐδαιμονίζων 

À — καὶ μὴν | x. οὐ μὴν ἃ — περιτέϑεικε | om. περι 

Y (habet Q) -- σοφωτάτῳ | φιλοσοφωτ. AY. — - λλή- 

vov | λόγων AQ ὅλων" Ψ — τὸ Ἴλιον. . . ὅτε 

om. V (hab. Ω) — εἰς To. | ἐς V — τοῖτο τέλος 

τοῦτο τὸ τέλος V --- τρυφᾶν  τρυφεῖν ἃ — βινεῖν 

| x. . À — τὰς A. κιφήσεις | τὰς τῆς λείας x. Ὁ 

— τότε | ποτε ἃ — πάλιν γὰρ | om. γὰρ ἃ — 
| x. — οἷον | οἷόντε ἃ — πολλάχις | μὴ πολ. AT 

παρὰ ói | om. δὲ 'V — πλήϑωσι | πλήϑουσι AQ. 
zxA5góovoai. 

. ἔγωγε | ἐγὼ ἃ — ταραχῆς | om. "V (hab. O) — περὶ 
ϑεῶν | x. αὐτῶν (Ὁ) τοῦ λέγειν καὶ περὶ ϑεῶν V (?) — 
καὶ περὶ . .. τέλους | om. 'Y (h. Ὡ) — μὴ ἄλλως | 
οὐκ V — πάντα πάνυ ἃ — τοὺς πόδας xal τὰς 



c. 12. 

c. 13. 

c. 15. 

c 

e 

e 
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χεῖρας | rac x. καὶ τοὺς πόδας Ἢ — Σχερίας || σχε- 
δίας À 

ἔχει | ἔχοι V. — οὐχ | om. V. — ηδέως ζ. | ἣδ. οὐ ζ. 
ΑΨΩ --- εἴτε | ἤτοι τὰ Ἢ ἤτοι παρ᾽ ἑαυτοῦ Ὡ --- εἰ 

* 16. 

. 17 

. 19. 

. 20. 

. 21. 

249. 

uiv οὖν | ὡς uiv oóv V — ἔχει ἔχοι Ὑ — οὐχ ὃς 
λέγει ὧς AV. — ἔχει | ἔχοι Y --- πολλά τοι | x. 
ἄτοπα Ψ --- ἁκάσας | πάσας Ἢ --- ἀναπληροῖν | 
ava 

ἀποπληροῦν WV — παρέχει | ὑπάρχει Ἢ — ἐφίκοιτο 
ἐφικνοῖτο ἃ --- μὴν | μὲν ἃ — ἀναλίσκοντα | &Ato- 
xovta ἃ — εἰ μὴ. .. μαχ. | om. V. (habet (2) — 
ὑστεροῦντα | ὑστερεῖν Α — τὰ κατὰ v. oix. | om. τὰ 
ἃ — χαλεστήναι | χαλεσταίνει in ra8., χαλεπήνῃ V. — οὔτε 
oix. | ὅς ys? oix. V. — ἀπολομένων | ἀπολογουμένων 
A — ἔχει | ἔχοι Ἢ — φάγοι πίνοι ἢ φάγη xiv A — 
ἐχείνους || ἐκεῖνος Α — ἐστὶν | om. 'F 

ἱκανῶς | om. 'F (hab. (2) — προσάγειν προάγειν ἃ 
— χλαίων | κλάων V — διδασκαλείων | διδασχάλων 
A'Y — τὰ διδασκ. | om. τὰ A — νὴ AC | . Δία V 
δῶτε | ors À — οὕτω | αὐτῶ ΩΨ (οὕτως Q) 

. xal t. xagz. | om. xal Α — ἐς αὐτὰς || εἰς αὐτὴν QW 
τῷ uav9. | τὸ u.  --- καὶ μέντοι || αἱ μ. & — γίγνε- 
ται γίνεται AV. — ἔργον ἔργ. μὲν Α 
λέγ. τότε | om. τότε ' 
οἱ νοσοῦντες | add. αὐτὴν δὲ τὴν τέχνην Ἢ — πολυ- 
σιτίαις | πολυποσίαις V. — δὲ | om. 'Y — πολυπο- 
σίαις | πολυσιτίαις V. — οὐκ ἔστιν | om. V^ (hab. Q) 
— εὐφραινόμενον uav$avaw | εὐφραινομένου uav9. V 

. οὐδαμ. T. κεχτ. ὑπηρετεῖν | v. xext. οὐδαμ. vx. V — 
ἵππου | ἵππων Ἢ — αὕτη | αὐτὴ Ὡ — ὅπλον | ὅπλων 
Y χρῆσϑαι | χρᾶσϑαι À 

χατὰ EX. | x. τὸν E. V — τινὶ | om. 'F 
δὴ | δὲ 'Y — χρῆσϑαι | μόνη χρῆσϑαι W — ταύτῃ | 
αὐτῇ À — καὶ πλέοντι | om. xai A' 

ὃ. σοι | 9. μοι Ἢ | 

xal μὴν τῶν dA.|». u. καὶ τ. dA. V — τῆς δὲ παρ. 
Lucian III. 14 
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e. 23. 

c. 24, 

6, 25. 

e. 26. 

6. 21. 

e. 28. 

e. 29. 

e. 30. 

6, 31. 

CODICUM LECTIONES., 

| add, ἢ ἀρχὴ Ὡ add. ἥδε xai ag. Y  — $Q9vàovy. | 
$ovAAovu. A'V — γενναία | γενναῖα A — οὐκ ἂν 
| om. ἂν AQW — εὕροις | εὕρης Α — τοῦτον | 

e 

τουτο Ἢ — οὔτε | οὐ X2 — σχολῆ ante δῆλον ὅτι 
ΨΩ --- δῆλον ὅτι | δηλονότι ἃ --- τὸν συμπίνοντα 
| om. τὸν 'F 

μόνον | om. V. — μάϑοις ἂν | om. ἂν Α — δοῦλοι 
t. τεχν. || τ. v. δοῦλοι Ἢ — αὑτοῦ | αὐτοῦ AV 
τά γ᾽ ἄσπαρτα | om. y Α τὰ δ᾽ dox. V 
ἑαυτοῦ αὐτοῦ Ὃ --- παπαῖ | παπαί AV — ἀποφαίνη 

s. γε 
πασῶν | πάντων ῬῺ “--- φέρε δὲ | δὴ Q? V — ὡς καὶ 
| om. καὶ Ἢ — μεγίστων | βελτίστων καλλίστων 
Ω — ὧμολ. δὴ | ὧμολ. δὲ γὰρ δὴ V — * * * | lacu- 
na QW -.-- ἀποφαίνονται | . . τες A — ἐπειδὰν | ἐκ. 

γοῦν WV — ἀποδείξω | ἀποδείξαιμε ἃ ἀν δμξιι ic 
VO, — δῆλον €x | δηλονότι A. — δόξει | $055 À — 
oU κατὰ τὰ αὐτὰ | om. οὐ Q 
ἕν | ἔν A — οἱ αὐτοὶ | om. oi V — μηδὲ εἶναι] 
μήτε ΩΨ — ἡ αὐτὴ | om. ἡ V — τὸ αὐτὸ | om. τὸ 
Α --- παρά τε | παραγε Ἢ 

κἂν παρέλϑοι | καὶ παρέλϑη ἃ καὶ παρέλϑοι WO 
— αἱ καταλήψεις | εὑκαταλήψεις VW — ἀμετάπτωτοι 
| add. προσδεκχτέος ἂν εἴη W (non h. Q) — ἑαυτῇ 

. τὴν V — προσδεχτέος ἂν εἴη V 

ταὐτὰ | ταῦτα ΔΩ — ταὐτὰ μὴ 4. | ταῦτα u. 4. ἃ 
μηδὲ τὴν ἀρχὴν | om, τὴν WV μὴ καὶ τὴν ἀρχὴν Q 
— οὗ μία καταλ. | οὐ γὰρ x. V — τί μᾶλλον αὐτὸ 
| αὐτῶν ΑΩΨ — μίαν | à» Α 

βαρβάροις | ἐν βαρβ. X — κατὰ ταὐτὰ | κατὰ ταῦτα 
ΑΩ --- ἑτέρως [|ἑτέρω Ἢ — παράσιτοι | . . om. Ὡ 
— xal συμφωνία Ὡ --- κινδυνεύειν | κινδυνεύει 
Ὺ -- ἱκανῶς | om. 'F 
οὕστινας | om. τινας Ἢ --- six. ἔχοι | ἔχ. εἰπεῖν V 
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— πρὸς ἐμὲ dg v. | κἀμὲ κατὰ ΑΩ xaui ὥς τινος 
'F — dg τινος | κατά τινος AQ --- εὕρῃς | εὕροις Ὁ 
δείξω καὶ | om. V'Q — αὐτοὺς | τούτους V — φαυ- 
λοτάτους | φαύλους AQ — ὡς ἐγὼ | ὧν ἐγὼ Q — 
οἴει | σὺ ote. V 

c. 32. γράψας || διαγράψας Δ — ἧκε | ἧχεν A — εἰς X. | 
ἐς X. CE — εἴπως ὅπως s A ὅπως () ὅπερ om. 
πως Ὑ — zagacwóv Δ. | παρὰ τῷ Δ. Λυχείῳ AVV 
— καὶ ταῖς. . X. ó. || om. xai 'F 

c. 33. ηὐδοχίμει | εὐ... AQ — εἰς v. τέχνην | πρὸς v. v. 'V 
— ὥς τι || ὥς τε AV -óg om. τε Ω 

9. 84. εἰς Σ. | ἐν Σικελίᾳ À ἐν X. Ῥ — ἐπὶ τούτῳ | 
ἐπὶ τὸ suprascr. o 'F --- ἐξέπεσε || ἐξέπεμψε 'V — περὶ 
Σικελίαν |]... ἃς V 

c. 35. μέχρι τοῦ 9. || μέχρι μὲν τ. 9. Ὁ 
e. 37. ὥσπερ ἦν" ἢ οἷς παρῆν A — εὕροι [ εἴρη A 
c. 39. τὸν .. καιρὸν || τὴν... x. A — χρησιμώτατοι | . τεροι 

Y — αὐτῷ | αὐτῶν V. — ἔγωγε | ἐγώ 'F 
e. 40. Οὐ μετρ. | ὡς ov . . V. — δοκῇ σοι | σοι δοκῇ Q'F 

— εἰς | ἐς W. — ἐπεξιέναι | om. ἐπ᾿ V. — παραγγέλ- 
Aur|..r.. V — ἀνάγκη γὰρ ἢ om. γὰρ A — καὶ 
δοκίμαζε | om. xai Ὺ 

c. 41. ἄϑρει δὲ || δὴ 'V — xal εἰ ἀποϑ. || & καὶ AQW — 
ἀποϑάνοι .. ϑανὴ ἃ 

e. 42. παραδείγματα... οἱ μὲν | om. A — οὐδὲ ὅλως || om. 
οὐδὲ "V — ὑπέμειναν | ὑπέμεινα V. — παρετάξατο ἢ 
παρεδέξατο ἃ — λείψαντα || . ς V. — ὑπισχνῇ | ὑπισχ- 
vot 'Y — λέγε | ΠΑΡ, λέγω €) — εἰς πολ. | ἐς m. 
Y — διαρκοῦσαν [ διὰ τοῦτο A'YQO — τί ἔτι 

v 

ἔτι À, om. τί ΑἹ — ᾿Αϑήνησιν ἢ prom (810) A — 
ὡς τ᾽ || ὡς AQ — εἴγε || add. τις Q, om. τις post ἄλλος 
() — κατὰ vaécáà| xal ταῦτα ἃ κατὰ ταῦτα  --- 
ὃ Ὑπεριδ. | om. ὁ 'F -- ὥστ᾽ εἰ ye... τις [ ὡς εἴ 
γε καὶ ἄλλος τις '"V — Δημοσϑένης | ὁ 4. A — διή- 
κουσαι | om. δὲ 'Y — παρακῦψαι | παραχύψαι A — 

14* 
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e. 43 

c. 44 

e. 45. 

c. 46 

e. 47 

CODICUM LECTIONES. 

προελϑεῖν || εἰξελϑεῖν V. — ἐς v. B || εἰς AW — συμμῖ- 
Eat || συμμίξαι À — ἔφευγεν () — διήκουσας || om. δὲ 
Y — οὐδενὸς | παρ᾽ οὐδ. V — 
ἠσχημένοι || ἠσκηκότες AQW --- τούτους || τούτοις Ἢ 
— ἔχεις | om. €) — ἐχείνους || ἐκείνοις V add. ἔχεις 
Q, — οὗτοι | οὔτοι V. — περὶ ἀνδρείας | x. τῆς &vó. 
Α περὶ ἀνδρίας f) — δειλότεροι  δειλώτεροι A. — 
σχόπει δὲ ἢ δὴ AWO --- οὐδὲ εἶδ, | οὔτε € — Κράτης 
| Σωχράτης Α --- ἐπὶ Δηλίῳ μάχην || ἐν τῇ πόλει ΑΩΔ 
— [Πάρνηϑος Πάρνιϑος V] --- ὀαρίζειν | ὠαρίζειν 
Α — προβάλλειν | παραβάλλειν Ὡ — μὰ Δία | μ. τὸν 
4. V — τί uo: | om. μοι ἃ — αὐτοὺς | αὐτοῖς C 

τίς ἔστιν | om. ἔστιν VW. — λέγε | καὶ λέγε AW. — τις 
γενέσϑαι | om. τις V. — οὕτως | om. AOV — εὐχῃ 
| τυχοι V. — ὃς ovx ὅστις οὐχ Ὡ — ἀπέρρει || ἀποῤ- 
ῥεῖ AV --- xai δικαιότατος | om. 'Y --- τοιούτους ἢ 
τοιοῦτος Ἢ --- ὃ zagac. | om. ὃ ἃ -- οὗτος || om. 
h. 1. V. — παρασιτος | add. οὗτος ὃ V. — ἔγγονον | &xy. 
suprascr. y 

γιγνώσχειν | γινώσχειν ἃ — τῷ | τοῦ Ἢ — Ἀγαμέμ- 
γνονι | . . νος WV. (cod. Ω νὴ --- ὥσπερ | ὥσπερ καὶ 
Y — ἀνώγοι ἀνώγει ΔῊ — πλεῖον | πλέον Ἢ — 
αἰεὶ || ἀεὶ V — εἱστήκει | ἑστήκει OW. --- καλουμένοις 
| προς καλουμένοις Ἢ — φημι || φησι V. — ἐπὶ 
τοῦ Ay. | om. τοῦ X) — ἂν παύσασϑαι | ἀναπαύ- 
σασϑαι AQW' — ὃ παράσιτος | om. ὁ Ἢ 
οὐδ᾽ αὐτοῦ... εἶναι! οὐδ᾽ αὐτοῦ... χείρονα εἶναι (£2) 
τοῦ ᾿Αχιλλέως λέγω Sic V^ (cetera omnia omissa) — ἐστεβ. 
αὐτῆς | ἐπ᾿ αὐτοῖς Ἢ — ἀπέχτεινεν | ἐφόνευεν V — 

ἄχιλλ. τὸν "Ax. Ἢ --- τὸν παῖδα τοῦ Διὸς | τὸν τοῦ 
Διὸς ὑιὸν V — ϑεὸς καὶ δ νϑρ. | δύοι xai δύο 
ἄνϑρωποιῦ V — ὃ γενναιότατος .. ὃ νεχρὸς | om. A 
— χαὶ προσπ. | om. καὶ ' 
ἱκανῶς | ἱκανὸν AQ  — τιϑήμεναι | ve9eu. QW — 
ὀστέ᾽ "Ay. | Ay. ὀστᾶ WV. — ὑποβάς || ὑπερβ. V. — ue 
óe&. | vvv? μὲ δεξ. W — ἔτρεφεν ἐνδυχέως | ἔτρεφ᾽ 



e. 49. 

c. 50. 

e. 51. 

e, 52. 

c. 53. 
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éyó. Α — ϑεράποντ᾽ | . . τα V. — τοὺς ϑεράποντας 
| om. τοὺς Ὁ — μήτε τ. φ. | e μήτε v. φ. V — 

ἡ ἢ εἰὰ ἢ Y — ὀνομάζει | add. οὕτω οἶμαι xcXov- 
μένων τῶν τότε παρασίτων V — ἀτάλαντον | . . oc 

ΨΩ — εἰς ἐλευϑ. | ες 'F — τοιοίδε ὄντες | voc 
οὗτοι À add. μάλα ἀγαϑοὶ AQ! — οὗτοι μὲν δὴ | 
om. δὴ ΩῪ 
σὺ δὲ [ .. δὲ δὴ ΩῪ — xai ὃ 06. | om. καὶ A — 
ἀλλ᾽ ὃν ἐν πολέμῳ .. . ἑστιάσει | ἀλλ᾽ ὃν (Spir. in 
ras) ΩΡ --- ὑπὸ τ. σάχει | om. ὑπὸ Ὡ — εἰ καὶ εὑ- 
ϑὺς | om. εἰ ΩΡ — σχέπει | σχέπειν 'F 
βούλεται | add. αἱρεῖται Ἢ --- χαὶ πέσοι | χαταπέση 
Α — οὔτε A. [ὃ 4. V — σχέπει | σκέπειν Ψ — 
καλῶς | om. QW — ἄξιον | ἀνάξιον Ἢ — οὕτως | 

. to V. — τοσοῦτον τοσούτων Ὠ ---- δοκεῖ διαφ. 
δ. xal διαφ. Ὡ — ἐπιλῦσαι ἢ... 40. A — ἐν τῷ 

πολ. | om. τῷ ΟὟ 

αὐτὴ 5. elg. || ἣ αὐτὴ W — οὔκουν οὐ κἂν À οὐχᾶν 
Ω οὐχοῦν V — πάρεισιν |. . ἐστιν V — μᾶλλον 
τοῦ χωρίου | τοῦ χωρ. μᾶλλον Ὡ — τὰ yvuv. | om. 
τὰ À — τούτων οὐδεὶς | om. τούτων À — εἰς τὴν 
γῆν | om. τὴν Ὡ — εἰς συμπ. | om. εἰς (2 — ἐν συμπ. 
| om. ἐν Α — τοιοῦτον |. τος Ἢ — χύων | om. A 

ἐκείνῳ ἐκεῖνον QW  — τοίνυν | om. A — ἔδοι | 16 
'Y — μέλον | add. τί Α μἔλλοντα τι o»? T — 
ὧν | om. V — περὶ αὐτοῦ | om. αὐτοῦ QA — 
ῥήτορας δὲ |] περὶ ó. δὲ Α — αἴσχιον || αἴσχιστον AQ. 
ὁ uiv | ó u. γὰρ ἃ € γὰρ Ἢ — ὃ δεινοτ. ἐστι | 
om. Τ᾿ — δικάζων δίκην | δίκην δικ. Ἢ — ἑάλω | 

ἄλλος 
sequuntur (ἀλλ᾽ δ) μὲν μισϑὲς σοφιστεύων εἰσπράττεται 
τοὺς μανϑάνοντας Ἢ — παρὰ βασ. | παρὰ τοῦ Bac. 
Ω — εἰ ἔτι no. | εἰ om. OA, εἴ τε V. — οὐδὲ αὐτὸ 
| αὐτὸς €'F 
ὃ λαμβάνει | οἷον ὅτι μισϑὸς ὃ λαμβάνει À — τούτων 

ἐστὶν ἅπαντ. | 2, 1, 3. V — xal ἥκιστα | om. καὶ 
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c. 54. 

e. 55. 

c. 57. 

c. 58. 

c. 59. 

c. 60, 

CODICUM LECTIONES. 

QW — ἀνάγχη | dv. ἐστι ἃ — τὸν ἔχ. αὐτά | add. 
ἐπεὶ ταῦτα ἀπόλλυνται AW. — τῆς τέχν. | om. τῆς € 
— πᾶσα ἀν. ἢ xavrag? ἀνάγκη. ἐστι ΩΨ --- φρενῶν 

| φρενὸς 'V 
ἄλλως γὰρ οὐσὲ | dA. γε οὔτε AQW — παρασ. | 
ὃ παρ. Ὡ -- εἰ δὲ {εἰ δὲ μὴ AVQO --- ὑπάρχει 
| ὑπάρχη ἃ ὑπάρχοι WV --- οὐδέποτε | οὐδέπω À --- 
ζητήσομεν ἢ. . σώ. V — οὔ τ᾿ ἐπὶ τούτω || οὔτ᾽ 
om A'- — οὔτ᾽ ἐπ᾽ ἄλλῳ || οὐκ ix. À οὐκ 
YO 
z. ὃ g. | zx. ὁμοῦ. φιλόσ. V. — ἐπ. αὐτοῖς | 2. 1 — δεδιό- 
τας || δεδιότες ἃ — μάλα | μᾶλλον WV — γενομ. δὲ ψοφ. 
| καὶ γεν. w. AV — προστιϑησι | om. o Ὡ — εἰς ga. 
| ἐς WV — οὐδέν τι | οὐδέ τι Ὡ — 

. ἑαυτὸν | . . τῶ À — τύχοι | τύχη Α --- μεταλαμβ. | 
om. μέτα Ἢ --- ὥς περ δὲ ὃ χακὸς οὐ τὸ ἀγαϑὸς 

| τὸ οὐκ ἀγαϑὸς À — ἀλλὰ φαῦλος εἶναι λαμβάνει | 
ἀλλὰ τὸ φαῦλος VW — λαμβάνει ἢ ἀναλαμβάνει ΑἹ" — 
αὐτοὶ | αὐτοῖς AQ 
τῶν φιλοσ. | om. τῶν V. — πάνυ μὲν οὖν | om. οὖν 
Α — φαγόντος | . . τας À --- πιόντος |. τας Α — ἀπέ- 
πτησας | ἀποπτήσας ἃ 
διημίλληται | διημέληται V. — τῶν παρασίτων | τοῦ 
παρασίτου ΩΨ — ἐμοὶ μὲν | om. μὲν ἃ — xA. γε 
σου | ἠλίϑια γέ σοι V. — ἔχει | ἔχοι ) --- εὐεργετοῦν- 
τες | . τοῦσι  --- ἀτιμότερος  ὠμότερος Ἢ 

τὸ παρασιτεῖν | om. τὸ Α — παρ. ἐκείνῳ || ἐκεῖνο VW 
δῆλον ὅτι | δηλονότι A --- ὅπου | ὅπως Α -- ὡς 

ea ip 9 a ΨῺ χρείττονι | ὥς τινι x. — ὅπου | ὅπως — 
τοῦτο λυσιτ. | τούτω V — μετὰ τοῦ xocu. | τὸ AQ 
χοσμεῖσϑαι | κοσμηϑῆναι V — τίς yàg ἂν | om. ἂν À 
οὕτω uiv | αὖτε μὴν À ὅτι uiv Ὡ 

ἀποϑανεῖν |.. ϑανὼν V — πάντα ταῦτα ῶ -- 
διεξελϑεῖν | διελϑεῖν W — αὐτο αὐτῷ ἐστι Ἢ — 
ὄνομα ἐστι | om. ἐστι V. — δοχῇ | δοχῶ V. — ἦ ἀριστα 
οἴει | εἰ ΔΩῪ 
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c. 61. ἢ τὸ παρατρ. | om. τὸ À --- τὸ παρατρέχειν | om. A 
— ὁμοίως ἂν ἐϑέλοις | om. ἂν Ὡ (habet W) ---- ἀνόγκη 
| ἡ dv. Ψ — ἐϑέλοις | ϑέλης V ἐϑελοιο X) — xal 
0o: | om. xai — ἑῷος | fog Ψ — us | uo. Q. — 
τῶν τέκνων | véxva A 

LUCIANI ANACHARSIS. 

Cod. Marc. 434 — Ὡ c. 1—22. — Laurent. 77 — ᾧ (serioris 
manus) c. 1—16. — In Cod, Gorlicensi non inest. 

€. 1. νέοι | 9vx Toi ὃ Φ — συναναφ. | evravava Φ --- 
xvAwó. | xaAwó.  — συννενευκ. | ovvevsvx. Q — 
£x t. OxtÀ. | ἐς Ὡ — τὸν ἀϑλ. | om. τὸν Q — τοῦ 
ἐλαίου | om. τοῦ sed suprascr. O — αἱ ἐγχέλυες || oí 
— Q 

€. 2. παττουσι | ταράττουσι Q — 
6. 3. ἀποπτύσειν | . . πτύσσειν o 
€. 4. 5. τὸν ἀέρα... εὔη legi vix possunt «b 
e. 7. τῇ στήλῃ | om. (€ — ἀριστερᾷ | om. Q. 
€. 8. éxeivo || ἐχείνῳ ? Q. 
c. 9. εὐπορῆσαι  ἐπιϑυμῆσαι C. 
c. 10. τοσοῦτον τοσοῦτο ὃ Φ 
e. 11, ϑαίμάτια | ϑοιμάτια Od. — ἐπ᾿ ὀλίγων τῶν μαρτ. 

| om. τῶν  — τοῦτο τερπνὸν τὸ ΩΦ -- παιο- 
μένους τε | ys Φ 

€. 12. ἄληκτον | ἄλεκτον ΩΦ 
c. 13. λαβόντες | λαμβάνοντες X) — τότε | ποτὲ ΩΦ -“--- 

περὶ αὐτὰς πρὸς αὐτὰς €) — πολιτείας τινὸς | 
zx. τίνα ὃ  — περὶ πολιτείας τε | . . τί ΩΦ 

c. 15. πατρίων | παντοίων Ὡ 
e. 16. xaraua$oig | καταμάϑῃς X) --- πεισϑείην  πισϑείην 

Ω  — μηδ᾽ ἐκεινῶν | μὴ ἐκ. Q — ἐπὶ τ. ϑάκων | ϑώ- 
χων Ὡ 
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e. 17. οἷς ἂν λέγω | om. ἂν (2 — αὐτὴν | αὐτῆι Ὡ — ἣ 
ἐν πόλει ἢ om. ἢ Q 

c. 18, πόλιν δὲ ... ἑωρακώς | om. Ὡ — μάλιστα σέ | om. 
σε — ὥς φασιν | om. hoc loco, add. post μάϑημα £12 — 
εὐδαιμονήσειε | εὐδαιμονήσῃ 3 — εἰ τὰ u. | ἢν Ὡ 
— ἐπιρρέοι | . ρύῃ ὦ 

e. 19. διακόψεις | διακόψῃς Ὡ --- ἀπεργάσαιτο | ἀπεργάσεται 
Ω -- ἐπάγῃ | . om. ἐπ (Y — κατεσιώπησεν | 
παρεσιώπησεν () — ληρεῖν ἢ. ἐρεῖν X) — καὶ ἐπὶ 
τούτοις | om. xai Ὡ 

c. 20. εἴη | om. € — ἔχτοσϑεν | ἔχτοϑεν € — τοῦτο 
προνοοῦμεν | τούτου (2 — ἔδοξεν αὐτὸ ἔδοξε 
τὰ (ὃ v0) €) — γίγνοντο | γίνοιτο Ὡ --- περιτέ- 
μνουσι | om. περι Ὡ 

e. 21. πλησιάζωσι | πλησιάσωσι. . Ὡ ἀποσιωπῶντας | om. 
ἀπο 

c. 22. σπεΐδοιεν |] σπεύδειν Ὡ 
e. 28. ἐπικείμενοι ἢ περιχείμενοι Ὡ --- ἐπισυρόμενοι | περι- 

συρόμενοι Ὡ 

. LUCIANI DE LUCTU. 

Cod. Gorl. — ἃ Cod. Marc. 434 — ἢ 

Cod. Marc. 436 — Ὺ 

c. 1. ἀφόρητα | ἀφόρητον ἃ — γενόμενα | y «v. Q — αὖϑις 
om. () — τὰ συμβαίνοντα | xal v. 6. Α — xci ἐκεί-. 

νοις || x. αὐτοῖς ἐκείνοις Α — οἷς ὀδύρονται | otc Ὡ 
— ἢ τοιναντ. | εἴτε εἰ Α΄. οὐτει Ὡ οὔτε εἰ Ἢ --- ηδέα 
| ἡδίω Ὡ --- τοῦ ϑαν. | om. τοῦ Ἢ — οὕτω | καὶ οὕτω 
Α — ἐπιτηδεύουσιν | . . ονται À ἐπιτηδεύομεν V. 

c. 2. σοφοὶ | πολλοὶ Α — τῇ yü] τὴν γῆν A — xci ζο- 
gtgór | om. xai A --- Ἅιδην | ἄδην Ἔ — ὑπειλήφασι 
|. σιν Ὡ — xci Cog. [ om. xai Y — ζοφ. ἢ φοβερον 



c. 

c. 

C. 

i 
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Ω — xal καϑορᾶν | om. καὶ AW (Ὁ) — τῇ προση- 
γορίᾳ | τὴν προσηγορίαν À — παρ᾿ αὐτῷ | παραυτῶν 

παρ᾽ αὐτῷ Ψ — αὐτὸν ἄρχ. | dox. αὐτὸν A — 
ὑφιέμενον | ἐφιέμενοι, ΒΌΡΙΑΒΟΙ. ν A -- ὀλίγων | 

- 0v À 
3. περιρρεῖσϑαι | περιρ. Α — κἀκ | xai ἐκ AQW — 

πρόκειται | πρου (?) x. Ω -- ἢ παρελϑεῖν | om. ἢΨ 
βαϑεῖα | βαϑέα Α βαϑ. τε ΩΤ 

4. οὔσῃ | om. A — ἐσαφικ. | ἀφικ. Ω 
ὅ. ἔσω | εἴσω AQ --- τοῖς | om. V. — ἐκεῖϑεν ἀφ. ] 

diy. ἐκ. V — ᾿4λκ. τε | om. τὲ A --- Πρωτεσίλεως 
| -. λαος AQ — ὁ τοῦ ὉὧὉμ. | om. ὁ Ω 

6.0 uiv oív| γὰρ Α — Φερσ. | Περ. A — Ego. | 
Ἐρινν. À 

7T. συναλισϑῶσι | συναυλ. A — ἐς | εἰς A 
8. Ἐριν. | Eowv. A — πονηρ. | ἀσεβῶν X2 — παραδόν- 

τες | παραδιδόντες A'V — ἐς τὸν | . τὸ AQ — 
χῶρον  χωριον AQ. — ἐσπέμπουσι | ἐχπ. . . Α om. 
ἐς "V — τί χακῶν τί τῶν x. Q --- καόμενοι Ϊ και 
εν ἃ — συμπεριφ. | om. περι A'F. — αὖος | αὐτὸς 
AQ — ὑπὸ τοῦ ὃ. [ ἀπὸ δ. Ψ 

9. ἁφῇ | ἀφῇ Α --- ἄρα | om. A — ἡμῶν | ἧμῖν AQ 
τῶν τάφων | τὸν τάφον  --- καταλελειμμένος E23 
Au, V 

. 10. ταῦτα | ταῦϑ᾽ 'V — ἀποϑάνῃ | . . ϑάνοι V. — ἐς τὸ 
στόμα κατέϑηκαν αὐτῷ  μεϑῆκαν εἰς τὸ στ. αὐτοῦ 
Α — Alyw. 0óg.| ὃ Aw. V — ὀβολός | om. Q — 
ἦν | om. O ? — πορϑμεῖα | ut Ψ ἀναπόμπιμοι l 
e πέμπτιμοιῦ À  — ἐς τὸν B. | εἰς A — 

e. 11. ἀμφιέσαντες | ἀμφιάσαντες A. — ῥιγῷεν || διγοῖεν £2 
— δῆλον ὅτι | δηλονότι AQW — γυμνὸν | om. A — 

€. 12. πάττεται | σα À — πολλάκις... ἔδαφος | om. Q. 
(habet 'P) — ὁ δὲ εὐσχήμων δ᾽ Q — ἐς xoux. 
| εἰς "V 

6, 13. τὸ ἐπ. αὐτ. | om. τὸ Ω — ἐπ᾿ αὐτῷ | αὐτοῦ A — 
ἢ | om. Q'F — ἀλλοκχ. | dAox. V — ἀφίησι | ἀφιᾶσι 
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A — φήσει | φησὶ ἃ — οἴχῃ | - x» € — ἐμὲ | ἐμὲ 

ἔτι A — εἰς γηρ. | ἐς V — xouacg |. uxo ἃ — 

οὐδὲ dg. | δ᾽ A — οὐδὲ ἐν | οὐδ᾽ €) — συμποσίοις 

|.o A e Q 

6. 14. ἐπικατέσφαξαν | om. ἐπὶ À sequitur ἢ συγκατώρυξαν 

A — ἢ συγκατώρυξαν | om. h. 1. ἃ — καὶ ἐσϑῆτα 

. συγχατέφλεξαν | om. Q --- ἢ συγκατώρυξαν | 

om. Α — sequitur καὶ ἐσθῆτα . . . συγκατέφλεξαν Ὡ — 

e. 15. δ᾽ οὖν | om. δ᾽ €) — οὑτωσὶ | οὗτοσι Ἢ — ταῦτα 

πάντα | zx. v. Ὡ — πάντα | om. ἃ — εἴρηκα ἢ - - 

χε Q -- τοῦ παιδὸς | om. τοῦ A --- οἷδε || οἷδεν Ὡ 

--- γιγνωσκ. | γιν. ΑΨ — ἀπολαύσουσιν | .. «ὦ Ω 

-- αὐτὸν ἢ. τοῦ ἃ — oc] ὃς Α 

e. 16. Aióovéa | 46. Q "Aidovéa 'F --- ὑπερχῦψαι | . xv 

Q. — λοιδορῇ | -- φεῖς V. — ἐρρυτιδώμενος | ἐρυτ. 

AQ — πότους | zxóvovc À — δῆλον ὅτι | δηλονότι 

AQ'Y — ἀπόλωμαι | ἀπολλ. ἃ — ἀγνοεῖς | ovx 

ἐννοεῖς ΑΏ — óà| om. A — πολὺ κάλλιον | add. 

τοῦ ποιεῖν À πολὺ κάλλιον τοῦ πιεῖν Ὡ — τοῦ 

πιεῖν | om. ἃ 

c. 17. διδάξομαι | διδάξωμαι X) — κακοδαίμων | κα {{|κοραινον 

À χκαχοδαιμον "V — οὐδὲ συνουσ. | οὐχὶ Ἢ — δια- 

στρέψει | σὲ V. παραστρ. Ὡ --- ἐπὶ τούτῳ || ἔτι τοῦτο 

Α ἐπι corr. in ἔτε Ὁ — οὐδὲ ὀχλ. | οὐδ᾽ A 

e. 18. xal γελ. | om. καὶ Α — ἀλλὰ ἀλλ᾽ AV. — μὴ! 

μηδὲ Α --- xára δεδ.  κᾶτα OV 

c. 19. τί δὲ μὲ ὁ κωκυτὸς ὑμῶν ὀνίνησι | τί δὲ ὑμῶν ὀνίν. 

ὃ κωκυτὸς Ῥ — αὕτη | αὐτῶν Α --- ἢ τί ὑμῖν ].. 

ἡμῖν À — καταστάξειν αὐτὸν | αὐτὸ À --- τὸν ἄχρα- 

τον τὸ V. — ἐς ἡμῶν | πρὸς ἡμᾶς AQVY -- 

^4ióov | ἅδου AQW --- παρεσκευασμένων | x . .. 

μάτων Q — ἐς τὸν ovg. | εἰς AQ — óvijoav |. . σας 

Q — τὰ σιτία Π. σιτεῖα V — μεταστελλώμεϑα 
| om. μετα  --- ἐλέγετε | λέγετε Α --- ἀναχαγχάσαι 

Ι.. χᾶ ἃ 
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e. 20. πρὸς Aog, ἐὰν λέγῃ | πρὸς Δίος δὲ, ἐὰν A. V. πρὸς 
Διός, ἂν λ. Q. — ἀνακλ. αὑτὸν αὐτὸν Α — οἰώμεϑα 
| οἰόμεϑα VW — συνειλοχότα  συνανεχότα A -- 

8 

συνειληχότα Ἢ --- ὁποῖ᾽ | ὅποι À ὅπηι QV. — ἐξάρχῃ 
| om. A 

c. 21. ἀβελτερίας | ἀβελτηρίας A — δὲ ἀπὸ | δ᾽ € — cov- 
του | rovrov AQW' — διελόμενοι | vor in ras. A — 
ὑάλῳ | $:4o A'F --- οὗτος μέν γε | μέντοι AW 
- λέγω δ᾽ ἐδ. | δὲ A — Bvvé. | 6 Α — ξυμπότην 
| € A — - πολ. δὲ | om. δὲ A — ἐν καιρῷ γεν. | γεν. 

ἐν xau () 
e. 22. ἐπιγράμματα | add. καὶ AQ 

c. 24. οὐχ ἀηδῶς | lace. A — οὐδ᾽ avr. | οὐδὲ V. — ἀλλὰ 
ἀλλ᾽ A -- ἀπηυσηχότας |. . δα ἃ — μέχρι. 

τένος | . . τινος Ὡ -- χλάειν κλαίειν À --- αὐτοῦ 

γε | τε AC) — διαρκέσης | sine « subscr. Ὡ — τότε 
| om. ὦ duplex τότε hab. V. — ῥαψωδοῦνται πρὸς 
ἁπάντων | om. ΩΡ πρὸς ἅπαντ. ῥαψφῳὸ. À — οὕπως 
| οὔπω £) — ἐστὶ | ἐστὶν Α --- νέχυν | νέκυς 'F — 
τελευτὴν τ. φιλτάτων | v. φιλτ. τελ. W — εὕροι | 
εὔρη ἃ — πένϑεσι | πάϑεσι Ἢ 

LUCIANI RHETORUM PRAECEPTOR. 

Cod. Gorl. — A Cod. Marc. 434 — Ω Cod. Marc. 436 — "Ὁ 

Cod. Vindobon. 123 — B nde a. c. 6 med. Cod. Vat. 1324 

Cod. Mutinensis 77 — Mut. (lectiones selectae). 

e. 1. τοῦτο | τοῦτον 1324 — πάντιμον | πάνδημον €) — 
σοφιστὴς | ὃ 6. ΑἹ — αὐτὸς | om. AQ" 1324 — 
δόξαις | δόξης ΩΨ δόξεις 1324. — περιβάλοιο | . . 
βάλλοιο X) — πρὸς ἁπάντων περὶ πάντων Ἢ — 
ἐϑέλεις | ἐθελήσεις ἃ 1324 — ὁπόϑεν | ὅϑεν Ὡ — 
ἐχπορίσαιτο | ἐχπορίσαιο AW 1824 — xai σὺ | om. 
xai X) — σὺ νῦν | v. 6 Ὡ add. τοῦτο — αἰτοίη | αἰτοίης 
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AQ. 1324 — τάχιστα | μάλιστα X) — ἀκούσῃς | ἀκού- 

σης X) — τερμα. τέρμα, À 

ὁ. 2. τὸ uiv οὖν ϑήραμα | om. AW 1824 — μιχρὸν | op. 

C. 

C. 

C. 

c. 

Ω — γοῦν οὖν Ἢ — μηδὲν | μηδὲ Α 

3. ὅμως δὲ | om. δὲ 'P --- προκπονῆσαι | . . νήσειν Ὡ 

— ὄρειον | ὀρϑιον (2. — ἡμεῖς γε | ju. σὲ ' om. 
γε X) — ὡς ἐπὶ v. πολὺ | om. ὡς ' om. ἐπὶ Ὡ — 

τὸ γε | om. €) τί ye Α — ἐξαίρετον σοι | om. co: 
Ω — τοῦτ᾽ ἐστ. | τοῦτο X). — σὺν πολλῇ | συμπολλῇ 
1324 — τῇ ϑυμ. | om. τῇ Α 1824 — ανιὼν | ἀνιῶν 
1824 --- ἀνιδρωτὶ | om. A 1324 — αἱρήσεις | ἀγρεύσεις 
Q. — εὐωχήσῃ | εὐωχήσεις A'Y 1324 — ἔκπνους [ἐκείνους 

[0] 

Q, — ἐνίοτε | 869." ὅτε "V — ἐπισκοπῶν | ἐπιόσκοπ 1324 
4. φιλίου | add. διὸς A'F 1324 — ἔνερϑεν | ἔνερϑε AQVE 

1324 — τῆς ποιητικῆς | om. τῆς X) — ἀδυνατὸν 
καταστῆναι ἐν Bo. | ἐν βραχεῖ x. aó. CQ. 

5. ὡς ἔγωγε ὡς ἔλεγε &. — Xi. τινὸς | τινὰ Ὡ — 
Περσῶν AA. | AX. Π. €) — γραμματοφόρους | τηφο- 
ρους X) — κομίζοντας  κομίσοντας X2 — ἐς τ. A. | 
tg V — ἐλϑεῖν | ἀνελϑεῖν A — AoaB. | 409. Ἢ — 
ἐπελάσαντ. | iAac. Ὡ — ποτὲ | add. μόλις (0 — 

διανύσαντας |. . τα AQ — τότε δὴ || δὲ €) — ἐς Aty. 
| εἰς 2. — ἐστὶν οὗτος || oór. ἐστ. Ὡ — ἔμπορον ἢ 
ἄνϑρωπον W 

6. πάϑῃς | πάϑοις 1824 --- τὸ αὐτὸ | om. τὸ AV 1824 
ὅλης | ὅλας c. ras. ina Ὡ — πρῶτον | πρότερον Ἢ 

ον 

- Κέβης | Κίβης Α — .... ἐστον | ἐστιν ἃ — 

καϑήσϑω | καϑῆστο "V — ἐπὶ ϑατέρᾳ . . . ὁρᾶν | ἐν 
9. AVV. ἐπὶ 9. δέ μοι δόχει τὸν πλ. xag. ὁρᾶν Ὡ — 
μοι | om. V — ὅλον | add. ὄντα €) --- ἰσχὺς || ἐσχοῖς 
sie 1324 --- παρέστωσαν | παρεστῶσαι  --- πολλοὶ 
| add. ἂν A'V — Ἔρωσι | . v 1324 — πολλοὶ | x. 
ἂν AV — ἁπανταχόϑεν | xavray. AW — ἐκπετόμενοι 
| προσπλεκόμενοι ΑἿ 1324 Vind. (B) — ἤπου | ix. 
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Ω 5x. A 1324 — εἶδες Hinc init. Cod. Vindob. 
123 B — fxxov τοῦ ποτ. | ixxoxorauov £2 — περὶ 
| παρ᾽ Ὡ — πήχεις δὲ | om. δὲ 0 — χαλοῦσι . . 
cw 1324 — δὴ ov | σὺ δὴ 'F δὲ σὺ QO — δηλ. ὃ τ. 
γεν. | γεν. δηλαδὴ ὅτι vay. V — ἐλϑὼν | ἀνελϑὼν Ὡ 
— καὶ πάντα | καὶ fva π. €) — νόμῳ | νόμοι V 

. ἐπεισὰν | . δ᾽ ἂν B — ἄνοδον | 600v Ἢ — εἶναί σοι | c. 
εἶναι Ὡ — ὑπερπτῆναι  ὑπερπῆναι 1324. — δεήσει | 62107 
ΩΡ c. ras. in  — ἐμοῦδ. [ὑπεμοῦ 1324 — xai ἔφϑη [ οἴη, 
καὶ 1324 — εὐύδρος ἔνυδρος Ἢ 1324 — xai dv9. | om. 

xai X — μικρῷ zo. | μικρὸν z. Ἢ — ἵνα μὴ x ai ταὐτὰ 
C ἐπέχω ἢ ἵνα μὴ πολλάκις τὰ αὐτὰ λέγων ἐπέχω, om. 
xci Ὡ | 

. ἀνάντης || εὐνάντης À — ὁμαλὴ || καλὴ VW. — ota || οἷα 
Α — εὐμορίᾳ | om. 1324. εὐμορια B. — αὐτήν | αὐτῷ 
Q, — τἀγαϑὰ | τὰ ἀγαϑὰ €) — μειζόνων c. x. a&5.| τ. 
πολλοὺς u. ἀξ. ) — τῆς τῶν λόγων || om. τῆς À — ἐπὶ 
δ᾽ | ἐπεὶ δ᾽ € — τὴν dox. | εἰς v. α. €) — oió' | 
olón Ὡ — ὁποτέραν | ποτέραν Ὡ — τραπητέον | 
τρεπτέον Ὡ — ὃ οὖν | ὡς οὖν (ἢ) zx.  — εὐδαιμο- 
νήσεις |. . νίσεις V — αὐτὸν | ἑαυτὸν X — πάντα 
φ. | φ. πάντα Q 

. πρόσεισι | πρόσεισί σοι X) πρόεισι Δ 1824 --- x. τις 
ἀνήρ | a. v. V — ὑπόσκληρος | ἀπο... ( — τῷ 
σώματι | τοῦ σώματος Ὡ τὸ σώματι 1324 — δεικνύων 

| δεικνὺς Ὡ --- ὁδοῦ ἐκ. || ἐκ. 60. AQW 1824 — πρὸς 
σὲ ὃ uar. διεξιὼν | ὃ ματ. διεξ. πρὸς σὲ Ὡ --- ἔἕπεσϑαι 
| ἐπ. γὰρ €) — οἱ παρακελ. ! σοι οἱ zx. ΩΥ 1324 — 
μεγάλα | μέγα À 1324 — ἀσαφῆ | «Gag 1324 — φήσει 
| φησιν AF — σε ἔσεσϑαι | σε om. AQ (B) — κατὰ 
τούτων || a. x. τοῦτον €) — κάλων | κάλλων Ἢ — 
πατήσειας | τῆς εὐϑείας Ὡ — ϑάτερα || ϑούτερα 
Ω — χλιϑείης | κλη. . ? A — ῥοπῇ [βάσει Ὡ — 
τῶν dugi| τὸν Α τὴν (ὃ) V. — κελεύσει | xexevec 

8 

- Ἡγησίου ἢ ἡσίησὶ (sie) V. — Κριτίαν | Κροτίαν V 
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€. 10. 
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Κρητίαν ἃ Κράτητα () — ἀποτεταμένα | ἀποτε- 
ταγμένα Ἢ — λιπαρὲς | ἁλιπαρὲς (2 — ἀνιαρότατον 
| .. τερον €) ἀνιαρώτατον V. 1324 --- ὑπογράφει ἢ 
εν oy V — ἔτη | ἔτι AY --- xat! | κατὰ Q. — 

ὅλας | om. € — ὡς καὶ | om. καὶ Ὡ — ἀχούοντα 
| τὸν dx. Ὡ — € δὲ ἐπὶ | πρὸς δὲ €) — τούτοις | 
τούτο Ἢ — ἀπαιτεῖ | . . τεῖν (2 — τοσούτων || τοι- 
ovtov X) — ἀλλ᾽ | ἀλλὰ €) — οὐδ᾽ | οὐκ ΩῪ 1324 
B. — λάβοι | λαβη. ἃ 

ἐς μιμ. | εἰς Ὡ — προτιϑεὶς || προτίϑεσϑαι Ὡ --- ὥς 

τι | ὥς τε V. — τέως | ἴσως X) — χρήσιμα | τὰ xo. 
ἃ — ὁποία | óxoia AW 1324 — ταχεῖα | βραχεα A 
1324 B. --- ἀπράγμων | ἀπράγμονα AW 1324 B, — 
ὁδὸς | ἡ 66. AF 1324 B. — πείϑεσϑαι | πείσεσϑαι Ὡ 

— μή σε] καί ce AW 1324 B. ---- ἐχεραχηλίσῃ | éxcoa- 
χηλησει WV — που | xoó ἃ — παραλαβὼν |. . gov 
Α --- παρασχευάση | .. ἄσει Ὡ — ἀλλ᾽ | dàaa € — 
i9. | ἴσϑι €» 1324 B? — πέρα | πέραν X) — δρ. 
πολλῷ | x. ἰδ. €) — μακρὰ | uaxgàv 1324 

. σὺ δὲ πρὸς τ. πρὸς óv. om. σὺ X2 — πολλοὺς uiv 

c. 13. 

| om. μὲν () — τούτοις δὲ | τοῖς δὲ W 1324, B. 

toig om. δὲ Α — Σαρδαναπαλλον ]..A.. AQW 1324 
— γνωρίζοις | . . ζεις À — εἴποι [. πῃ ἃ — Ὑμητ- 
τιον [ Ἵμιττιον 1324 — ἀφείη | ἀφίη AQ ἀφίηι 1324 
— σεαυτὸν | ἑαυτὸν ΩΡ --- ὀνομάζει ἢ νομίζει Ἢ 
ὀνομάζηι Ὡ — ῥήτωρ | add. ἔσῃ Ὡ — καταστησῃ 
|... στήσει ἃ 

γελοῖον | γέλοιον 1324 --- ὑπὲρ | om. - φαίη... 

ἂν | om. àv Ὡ — ἐπισπασάμενος | . 6xev. ἃ — κόμης 
|- κώμης V — τὸ yAag.| om. τὸ AV 1324 B — Av- 
τοϑαΐδα | αὐτὸς Θαΐδα AW 1324 B — Κωμικὴν ἢ 

o À — ἢ Ma. | xai V — οὐ τοῦ ἀβ. | οὐ πρὸς 
&. Q 
φήσει τοίνυν | φ. δ᾽ οὖν Q — ὑπὲρ αὑτοῦ |. αὐ — 
ὠγαϑέ | ὦ ἀγαϑέ ΩῪ 1324 --- ἔπεμψεν ἐπ᾿ | ἔπεμψε 
πρὸς ΩῈ — ἐμὲ | ue Ὡ — ἔδειξεν | ἐδ, αὐτῷ OQ. 

BU 



c. 15. 

. 16. 
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ὑπερεκπεπληγμένων | . . πεπλημένων 1324 ὑπερεχ- 
πληττομένων ' — προσδοκήσῃς ἢ... κήσεις AQ'F 1324 
B — τῷδε ἢ τῷδε  τόδὲ ἢ v0ó A — παραβαλεῖν 
| παραβάλλειν f) — πολὺ | om. Ὺ — ὑπερφωνοῦντα 
|j €. ras. in τα — ózocov» | ὁπόσον AQB — μελίττας 
| 66 Α 1324 — χοροὶ | χωροὶ 1324 

παρ᾽ ἄλλου | zx. ἄλλων V — μάϑοις | 9g; A — 
δεήσει | . . og AQ. 1324 — ἀνίπτοις x. . . φησίν 
| τοῖς z. £2 ἀνίπτοις φησὶν ἣ παροιμία ποσὶν W — 
εἰδῇς | ἴδης Ὡ — ταῦτα | πάντα Ὡ 
ὃ ῥήτωρ. . . ἔχοντα | om. Q (in margine ταῦτα 
ὃ ῥητ. λέξω δὲ... ἔχοντα Q) — ἔπειτα καυτὸς | ἔπειτ᾽ 
αὐτὸς Ὑ' — μέσα | τὰ μέσα V — τελευταῖα | τὰ τ. 
Ὑ -- τῶν λεγ. αὐτῶ Ἢ — - ἐπιχειρούντων | ἐπ. 
ἔχων Ὡ --- ἐπὶ τούτῳ | ἐ. τούτοις Ω --- καὶ τόλμαν 
| om. καὶ €) — αἰδῷ | . δῶ 1324 — ἢ ἐπιεικ. | καὶ 
A'F 1324 B — πάνυ ἀναγκαῖα | dv. πάνυ Ὡ πάντα dv. 
'P — μόνα καὶ ἔστιν ὅτε ἱκανά | καὶ μόνα ἔστιν ὅτε 
ixava X) — λευκὴ καὶ ἡ λευκὴ 1324. Q'VB. — xai 
yvv. | om. xai A'F 1324 — ὡς διαφαίνεσϑαι 
lacuna in B — ἔργον | ἔρνα AQ'V 1324 B — ἢ ἡ ἐμβ. 
| om. ἢ ΩΥ 1324 — Σιχνωνία | . o. 'F 
xai dr, | om. δὴ €) — σοι | σοι δὲ €) — οὐδὲ ἀποστροφ. 
οὐδὲν ὃ 'V — προσήσεται | προσίεται V. προσείσεται A 

— xal σχορ. [ οὐδὲ cx. .. Ὡ — ἀτελεστον | ἀτε- 
μέστατον A'F 1324 --- ἀλλὰ | om. €2 --- ἔπειτα δὲ | 
om. δὲ () — zov | om. A 1324 — ἢ οὐ | om. Ω -- 
εἴκοσιν | . σι  — Arvxà | ἀττικῶν AW. 1324 — 
xal ταῦτα | om. AQ'Y 1324 — πρόχειρα | ἃ xo. Ὡ 
— ti ἀνόμοια || ἐὰν €) — σισύρα | σιτύρα 1324 

. καὶ ὅπαν. | om. xai (Y — sig. ὑπὸ τ. πάλαι | $. τ. 7. 
εἰρημένα XY — ξυμφυρ. | σ € — προχειριζόμενος | 
. X4 Qu. À — πρὸς τ. ὃμιλ. | ἐς v. προσομιλοῦντας € 
— οὕτω οὕτως V — ἀποστλεγγίσασϑαι | y V — ἀποστ. 
μὲν τ. | om. μὲν AQ — λέγοι vic] λέγοις Q λέγει οἱ 
ree, m. — εἰληϑερεῖσϑαι | ἠληϑερεῖσϑαι V. — v. ἀρρα δὲ | 
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om. Ὡ — προτόμιον | προτίμιον X). — συφόνουν | 
σοφὸν ἃ 1324 — ὀρχ. δὲ χειρόσοφον | om. δὲ ὦ, χειρίσ. 
ΩΨ --- εὐθὺς | εὐϑοῖς 1324 — ποιητοῦ ἢ ἢ x. Ὡ -- 

ἀκρότατον | ἀχρωτ. Ἢ --- ἀναγίγνωσκε | yw ΩΤ 1324 

— ἢ ὃ χαρίτων | μηδ᾽ ΑΨ — ὀλίγον x. ἡμῶν |] ὀλίγῳ 
VY πρὸ Zu. ὀλίγον £2 — ὡς ἔχῃς | ἔχεις Α 1324 — χα- 
ταχρήσασϑαι | καταχρῆσϑαι Ὡ 

e. 18. ὑποβάλωσι | ὑποβάλλωσι ἃ 1324 ἀποβάλωσι Ἢ — 

c. 19. 

c. 20. 

τῶν Aoy.| om. τῶν €) — ἢ | om. V — óvoyeoi; | 

δυσχερῆν 1324 — εὐχερῆ | om. AQ'P 1324 — ὅλως 
| ἄλλως WV --- ἑλομένων | om. ΑΩ 1324 --- ἑλομέ- 

vor  ἑλομένω Ἢ --- μηδὲν ἔτι μελλήσας | μ. ἐπι- 

μέλλησας  μ. ἔτι μελλήσας V μὴ μέλησας, om. ἔτι 
Ω ἐπιμέλλησαι 1824 --- μηδὲν .. . ἐπιμεληϑεὶς || μηδὲ 

Ψ — ἐπ᾿ ἀκαιρίμαν γλῶτταν | ἐπὶ ρῆμα γλ. V. ἐπικερῆμα 

À ἐπὶ καιρήματι γλ. Ὡ ἐπι κε ῥῆμα 1324 — μηδὲν . . ἐπι- 
μεληϑ. | μηδὲ "V --- ὥσπερ | ὅπερ Ἢ — τὸ τρίτον | om. 
τὸ V -- τὸ πρῶτον ἐμπ.. λεγέσϑω | τὸ ἐμπεσὸν πρῶτον 
λεγέσϑω Ἢ --- κνήμῃ | κνημίδι A — xai Ἐχβ. || καὶ τὰ 
ἐν Ἐχβ. Ὡ ---- ἐπὶ πᾶσι i| ἐπὶ δὲ x. V — πεζευέσϑω 

| παιζ. V — Μηδικῶν Περσικῶν £2 --- ὃ Aso». | 
om. ó () — ἐπὶ πᾶσι τὰ | τα ἐπίπαστα AW — τὰ 
ὁλ. | om. τὰ AW — ὁλ. ἐκ. [ἐκεῖνα ὀλίγα A'Y — 
συνεχὲς τὸ ἄττα | τὸ συνεχὲς ἄττα 1824 — ἐπανϑείτω 
| συνανϑείτω AW 1324 
zx. σοι dó. | om. σοι X2 — γιγν. | yw. Ὡ — λαρύγγιζε 
χκελάρυζε X) — ἀγανάχτει | . . ναχτεῖ À 

ἀπὸ τῶν δΔευκ. | τοῦ 'Y — xai μάλιστα | o? u. €) — 
ὑπ᾽ &y. | ὑπὸ Ὡ — δόξουσι | δόξωσι — τὸ 6x. | καὶ 
Ω — x. βάδισμα ἢ om. Q — τεϑήπασι | ϑαυμάσονται 

() — ἔχουσιν | ἕξουσιν Ὡ — ἀπιστήσουσι | . » 
— διαλείμμασι | . v €) — περὶ | ὑπὲρ X) — σαυτοῦ 
| αὐτοῦ Ω --- ὑπερεπαίνει | ... παίνειν À — ὃ ἀγών 
| ὅλων AW 1324 B 

c. 22. παραλέλοιπα || παρέλιπον £2 — ἢν μέν | τῶν u.? B 
εἴπῃ | εἴποι V. — οὐχ ἑαυτοῦ | ovyi (Δ) οὐκ αὐτοῦ 



6. 38. 

c. 25. 
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(avv?) Q. — δοκείτω | óoxev' τῶν δὲ ΑἹ 1324 B — 

ἐνεχϑῇ | ἐλέχϑη A ἐν £ov? WV. ἐνέχϑη 1324 B. — εἰσιέ- 
vac | ἐσ. . V. 1324 — πολλάκις | om. c 1324 — ναυ- 
τιᾶν | ναυτιὰν α — ἅπαντας | ἅπαντα A — καὶ ἐπι- 
σείσ. | om. χαὶ Ὡ — μηδὲ dv. μηδ᾽ Ὡ -- γίνου | 
γίγνου Ὡ — μέμψεων | λέξεων V. — τὰ ὦτα | om. €) — 
ἀναισχ. | 7; ἀναισχ. Ὡ — ψευδ. | τὸ ψευσμα Q — 
χείλεσι | . . v 1324 — ἀποφανεῖ | ἀποφαίνει 1324 — 
τὰ φανερὰ | xal τ. 9. 

ς (sic) ποιησῆς 

ἢ | om. Ὡ --- γε | ve Ὡ --- ποιῇς | ποιήσ. Ὡ --- γραμ- 
μάτια ἢ... τεῖα QW 1324 B. — ἐπιδεικνύειν | ὑπο- 
δεικνύναι --- καλὸς καλῶς Α 1324 (2 m. ἐς) — ἀνοί- 
σουσιν | ἀνύσουσιν VW --- διὰ | δι 1324 — διὰ τοῦτο 
cov | ὅδ. τοῦ τόσου B. — εὐδοκιμοῦντος |]. . τι Ὡ — 
τὸ δεῖνα | vóv ὃ. ἃ — εἰ xal| x&v £2 — oi oix. 
οἱ om. AV. 1324 — xal... τοιούτου | xdx τούτων 
V — xol λοιδοροῦνται περιττῶς | λοιδ. περ ὡς xai 
1324 B --- ὑπὲρ ὑπὲρ óc AQ) — πάσχοις | πάσχεις 
QV add. καὶ ταυτὰ XQ) — xal πιττοῦσϑαι | ἐπιττοῦ- 
69a. À — ἅπαντα | ἅπαντας Ἢ — ὁμοίως | ἡδέως 
Q — ὁπόσα | ὅσα V. — ov 604. ἢ ov μόνον σολοι- 
χίζειν V. — xai βαρβαρίζειν | οὐδὲ 1324 — διαρκέσῃς 
[| διαρκέση ΔῊ κέσηι B — αὐτή ys |. τε Ὡ — καὶ 
μηδὲν | om. xai Ὡ — ἀποστρεφ. . . οὐδὲν | om. A — 
βαρὺ | δεινὸν V — ὅμοιον | om. 'Y — ταγαϑὰ | vc 
ἀγαϑὰ QW. — ἐπ᾿ dugoóiov | ἐπαφροδίτου 1324 — 
oiv | Zow ἃ Ξόϊον V. — Θμοῦιν | Auoiv 'Y Ouow 
Α ϑμόιν 1324 B — ψιλῷ τῳ || om. τῳ €) — διεχπαίσας 
| διεκπεράσας 2 διεχπαίσας om. ἐράσας ὃ 1324 — τῷ 

ἄκρῳ | τὸ ἄκρον V. — ἀλλ᾽ ἤδη | ἀλλὰ δὴ V 1324 — 
πρὸς αὖτ. | παρ᾽ Ὑ — λοιποὺς | λοιπὸν A 1324 B 

— à. δεῖν | 94. δὴ Ἢ — κατέστην  κατέστιν 1324 

— ἐπ᾽ αὐτὴν | ἐπ᾿ αὐτῆ AVDB, in corr. αὐτῆι 1324 — 

τότε | τοῦτο 'Y ποτε À — οἱ qow. | καὶ οἱ 9. Y 

— τούτοις | τούτους 1324 — εἶναι μὲ | es Ἢ — 
Lucian III. 15 
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e. 26. 

CODICUM LECTIONES. 

εἶναί uoc | duoiye (2 — νὴ . . - παραινέσας | om. h. l. 

1324? — ἐπισπασάμενος | add. νὴ (μα AV 1324) . . . 

παραινέσας Ὡ — ἐπισπασάμενος | ἐπιστάμενος αὐ- 

τοῖς Ὡ 
πεπαύσεται | πέπαυται Ἢ πεπαῦυσαι (2 m. vai) 1324 — 
οἶπερ | εἴπερ Ἢ — τοῖς νόμοις | τῷ νόμῳ £2 — xo- 
μικῶν | xo 1324. — χαλλίστην | ov A — ἀγεννὴς | ἀγε- 
νῆς Ῥ — τῆς 60. ὑμῖν | ὑμῖν v. ὁδοῦ Ὡ — ἀσυμ- 

βολος βου 1324 — ἀκονιτὶ | ἀκονητὶ V. — ϑαυμά- 
ζεσϑε | . σϑαι Α --- πρανῆ | . πρανὴς V 

LUCIANI PHILOPSEUDES. 

Cod. Marc. 434 — € Cod. Vatic. 87 — 9( (Graeven) 

Cod. Laurent, τες d Cod. Vatic. 90 2— Γ᾽ Rohde Sbdt. 

6. 1. 

In Gorlicensi non inest. 

TFXIAAHEZ | om. 3(b — ἄρα | ἀρ᾽ Φ — τοῦτο | 
om.  — εἰς ix. [ἐς 9 — φεύδεσϑαι || ψεύδοις 9l 

— φασιν || om. δ΄ (habet V) — οὐδὲ zx. | o? γὰρ 9t 
— συγγνωστοὶ γὰρ | συγγνώμης τοι γὰρ (XOT — 
οὗτοι γε ἢ οὖν, om. γε Q γὰρ οὖν οὗτοι γε P. — 
μᾶλλον δὲ | om. δὲ ΩΦ — δεινοῖς | δείπνοις  --- 

Ὀδυσσεῦς | ὃ Ὀδ. Ὡ ---- αὐτὸ || αὐτοὶ 3 — περὶ πολλοῦ 
πρὸ π. ἍΓ (suprase. Γ) — οὖν | om. 31 — ἐϑ. εἰδέναι 
| εἰδέναι ϑέλω ἵ — 

. $14. | om. €1 — Ἧπου ἢ o9 3t ἢ V m. I, corr. m. 2 
— TYX | Φιλοκ. 3€ — εἰσιν oi | om. (2, om. εἰσὲν 
Φ — d4dIA | om. 31 — ἀληϑῆ | τἀληϑῆ XX — εἴγε... ἢ 
προαιροῦνται | om. 9 (habet «bP) — οὐδὲν τοῦτο | οὐδὲν 
οὐδὲ τοῦτο ὦ Φιλόκλεις XII (habet Φ) — τούτῳ τῷ 
κακῷ τῶ τοιουότῳ, om. κακῷ 31 — φιλοψευδεῖς — 

φιλοψεῖς Ὡ ---- ὡς ἀνιᾶσϑαι | om. ὡς 3( (habet Φ) --- 

αὐτοῦς | «t. . 31 — πρὸ ἐμοῦ | παρ᾽ ἐμοῦ 90 — σε 
X0. εἰδ. | si&. c. xo. 3 — καὶ τ. Ὁμ. | om. xai 1 — 



| €. 

c. 
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ἐξαπατᾶν ἢ... παν. V — αὐτῶν | σφῶν Y — μέχρι 
|. χρις ΩΦ ---- ἔπεισιν | παρίσταται ἍΠ — ὃ Ζεὺς 

| om. ὃ 31 — x«i ὡς | ἢ ὡς 3 — ἐς ὀρν. | εἰς 3t — 

. χαίτοι τὰ | καὶ τοιαῦτα 91 — πολλὰ | ὅλα 9t — εἰ 
Ko. | εἴγε 91 — τοῦ Δ. v. | τὸν ΩΝ — δὶ οὐχ αἰσχ. 
| οὐκ αἰσχ. δ. Ἵ — δεικνύοντες | δεικνύντες 9r — 
ἐκ τῆς γῆς | om. (hab. ) € — φασι | . . σιν €) — 
ἀναφῦναι | ἀναδυϑῆναι 90 — οὗτοι | οὗτοί γε 3t — 
o? ἐξ ὕφεως | o? ix σήφεως € — ἄναβεβλ. . . | 
ix. 96 — οἴηται | οἴεται suprase. ἡ Ὡ — ἂν ἐξετ. 
om. ἂν 3 — ταῦτα | αὐτὰ Y — xogotgov | v T — 
νομίζοι τὸ zx. | νομίζει € νομίζοιτο Φ νομιζειτο V 
— ἐπὶ δρ. || ὕπο ὃ. 3€ — ὑπὸ τοῦ Bog. | om. τοῦ 31 — 
ἄναρπ. | ἂν ἁρπασϑῆναι Y ἁρπασϑῆναι ΟΦ --- Ὀρεί- 
ϑυιαν | . . va» £2 --- οὗτος | οὗτός ys| . τε 3(«b — 
αὐτοῖς | αὐτὸς Q. 

. Ovyy. | 8. € — τυγχάνοιεν  τυγχάνειεν ἃ εἰκότως 
τυγχάνοιεν Y — ἀποφαίνονται... νοντες OU — ἀφέλοι 
| ἀφέλοιτο 9 — κωλύσαι ἢ κωλύσει V κωλύσεις 30 xo- 
λύση QVO — περιηγητὰς | πένητας 3 — μηδὲ ἢ μηδ᾽ 
3| — τῶν ξεν. τάλ. | τάλ. v. &. € — ἐθελησάντων | 

. σόντων ὃϊ — τοιαῦτ. air. | aiv. τοιαυτ. ΩΦ — 
λιμῷ | ἐλειμῶ Φ — 

ἐγὼ γὰρ παρὰ ἐγὼ ys τοι παρ᾽ X --- Ἐρινύες |] . vv 
ἈΦ — διεξιόντος | . . τες ΩΦΓ — ὁ Evxo. | τις € 
Evxg. X4 — ἐστὶ | ἐστὶν € — χαϑειμένος ἢ. . ἡ .. 

ras, 

Tipi E: — ξυνὼν | e. X — ὑπομείνειεν ἢ. uc. € 

— παρῶν | παρόν supraser. o Ὡ — ἀκοῦσαι | éxax. 
$€( — τι τολ. | om. τι € — δὲ αὐτὰ | δ᾽ 3€ — ὥστε 
μὲ xai| om. OX. — ἐς | ἐπ᾿ Φ — εἰδέναι | ἐδεῖν 9L 
— τῷ zx. | om. 3t 

. ἄγοιμι | .... μὲν 9€ — συγγ. | E. . € — ὡς οἶσϑα | 
add. Λέοντιχος 9€ — παρ᾽ Evx. | παρὰ τὸν Εὐκ. 9l 
— Ovyy. | 5. X — παραγίγνομαι | . yw. om. 3b — 

ἔφασκεν | .. x ov 9b — oic9« | εἰ οἶσϑα 31 — ἄνδρας 
15* 
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e. 7. 

c. 8. 

c, 9 

CODICUM LECTIONES. 

σοί | 6. α. € --- προαιρέσεως || om. zoo δ — αἰδεσί- 

μους | σιμνοὺς  --- φοβ. | καὶ φοβ. 4 — ἔτι  ε. 

δὲ δ — ἤδη | om. € — καὶ ὁ. | καίτοι ῥάδιον ΜΓ 

— συντρόφων || ξ. € --- καϑέζεσϑαι | καϑιξ.. ψ — 

ἐπὶ τ. xÀ. ὃ Ev. | ὃ Ev. ἐπ. τ. κλ. Ἃ — τῆς κλίνης 

| τῇ κλίνῃ ὩΓ --- ἐπένευσεν | ἐχέλευεν ΩΓΦ --- ἐς 

τὸ ἀσϑ. εἰς  — εἰσιὼν || ἐσιών 31 — τῶν ποδῶν 

αὐτοῦ | τοῖς ποδοῖν αὐτοῖν W τοῖν ποδοῖν αὐτοῦ U 

συνήϑη | 5 € — ἐκαϑεζόμην | add. οὖν X — 

οἱ μὲν | om. μὲν 3 — δὴ | δὲ 3 — ἤδη περὶ | οἶμαι 

ὑπὲρ (4 — ἤδη προειρηχότες | ἤδη πολλὰ προειρη- 

χόντες ἣ( --- ἔτι δὲ ἢ om. € — καὶ | om. ὦ — χα- 

μόϑεν ᾿χαμάϑεν T' — οὕτω | οὕτως 91 — ἀποδαρέντος 

| ἀποδαρὲν 9 --- περιάψειε | περιρράψειε 9 — εἰς 

λ. ἢ ἐς € -- καὶ ὁ λ. | ὃ δὲ 9L — αἱ zo. | om. αἱ 9 

αἱ in ras. Γ -- μεγάλ᾽ ἂν δύναιντο | μεγάλα ἂν ΨΩ 

μεγάλα δίνανται Xl μεγάλα δύναιντο ΓΦ — ἐπαγ- 

γέλλεται ἢ δύναται Ἅϊ — ἦ δ᾽ ὃς € Κλ. | ὃ Κλ. ἡ δ᾽ 

ὃς € — ἐγίγνωσκον | ywo ΩΦ -- xo. τὸ δέρμα 

εἶναι | χρ. διὰ τ. δ. ε. T — σοφὸς | om. 31 — 

ἐπῳδαῖς | ἐπαοιδαῖς Τ᾽ --- ἔνδον διατρ. | διατρ. ἔνδ. 

€t — μου | om. t — ἐπεὶ | εἰ 9t — ἂν οὐδεὶς || οὐδ. 

ἂν € — φρονῶν || εὖ qo. € — οὐχὶ | οὐχ 31 — οἴνου 

| om. 3 — τε | καὶ € — λέγ. ἔφη | ἔφη à. 31 — ἐκ 

τῶν τ. | om. τῶν 9L — γίγνεσϑαι || γίνεσϑαι 3( —"Euotys 

. voójuara | om. ϑί — τὴν o. xog. | xoo. τὴν 

ὁ. OX4U — τό δ᾽ | τί δ᾽ Νεμείου | . - μέ. X aov 

in ras ᾧ — ἐνδήσῃ ἢ. . . εἰ V — τις | om. 8 τις in 

ras. l' — μυγ. ὅλ. | 0A. uvy. €) — τὸν 4. | om. τὸν 

Q3(b — τῷ | om. Q — αὑτοῦ | αὐτοῦ 31 — 

. ὠφελεῖ || ὁμιλεῖν Ὡ ὁμιλεῖν Y. — καί μοι || κάμοι ΩΦ 

— ὃπ. καὶ | om. καὶ € — γρᾶες | γραῖαι 9 — εἰ δὲ 

| δ᾽ € — γίγνεται | yo. . € — ἅπαντα | πάντα 9 

— τί | ὅτι ΓΦ — οἰήσῃ | .«. « V — ταῦτα | ταῦτ᾽ 

€ — uy». | yw 31 — ξυμπεραίνῃ | sie in marg. m. 1 

Γ σὺ παραινεῖς ΓΦ — ἢν. μὴ x. | om. μὴ X — 
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προτ. éxay. | ἐπ. xg.  — τῷ λόγῳ || τὸν λόγον 31 — 
γίγνεσϑαι ἢ οὕτω y. € — τοῦ τε x. | οὕτω τε τοῦ πυρ. 
OQ οὕτω τὲ zx. Γ — δεδιότες || δεδειότες V — ἐστι 
| ἐστιν € 

τὰ τοιαῦτα | om. τὰ 31 — πάττοντες ἢ. σα. OXIT. — 
xal uvy. | ov uvy. 3 
μειράκιον | uswaxiov Ὡ — ἐς τὰ ἄλλα || εἰς τἄλλα 9I 
— κατὰ τ. μ. | om. κατὰ € — χαὶ xaraó. | om. καὶ 
3( — φωλεὸν | o Τ᾿ — ἑωρῶμεν || om. 2  — ἀπηγγέλ- 
λετο || ἐπηγ. . (Y — προσκομιζόμενον | προ. . . 3t — 
μυδῶντα τὴν ἐπιφάνειαν | μυϑ. ve(?) πιφάνειαν 
D ἐπὶ πολῆς ἍΠ' --- προσαναρτήσας || προσαρτήσας 
ΩΝ — τεϑνηκχυίας | νεχρᾶς 9 — ἐκκόψας || ἐκχκολάψας 
3( — ἐκ. λίϑος || λιϑ. ἐκεῖνος Ἃ 

ὡς ἀληϑῶς || om. ὡς ὦ --- ϑεσπέσια | ϑαυμάσια 3€ — 

ἐς τὸν ἀγρὸν γὰρ | ἐς γὰρ τ. ἀγρὸν (δ --- ἐλϑ. ἕωϑεν 
ἕωϑ. ἐλϑ. € — ἱερατικὰ || ἱερὰ  --- ϑείῳ || καὶ ϑείῳ 
3( — περιελϑὼν ἐς τρίς | ἐς τρὶς x. € --- ἐξήλασεν | 
ἐξεχάλεσεν 90 — ὅρων || δρῶν Φ — ἑλκόμενοι | . . α 
$€( — ἀκοντίαι | om. 91 — φρῦνόν τε ᾿ om. τε — μὴ 
δυνάμενος | οὐ δυνηϑεὶς 9| — ἅπαντας || πάντας 9I 
— ἔπεμψεν | ἔπεμπεν 91 — συνηλίσϑησαν |] συνηυλί- 
σϑησαν QW — αὐτὰ | αὐτοῖς V — ἡμεῖς ó:]. 
δ᾽  -- 
ὁ ὄφις | ó ὅφις δὲ € — doa | ἄρα Φ --- ἐχειραγώγει 
|.. γη PF — σκίπωνα ἢ σκίμ.. € --- ἐπεστηρίζετο 
|l. στε... ῶ — ἀπιστ. ὧν 60v|. . σοι U — δυνα- 
τὸν . . . πιστεῦσαι | δυνατῶι πιστεῦσαι αὐτὰ P (om. 
γινεσϑαι dv) δυνατὸν γίγν. ἂν αὐτὰ Y — καὶ σχολῇ 
| om. xai € — ἦν . . εἶδες | εἶδες ἦν δ᾽ ἐγὼ ΓΦ — 
ὑποδεσέμενον | . δή 4T — σμικρὰ | óxy cu. ἍΓ — 

xai A£y.| om. xai Φ --- κατασπῶν || καϑαιρῶν 1 
ἐγὼ γοῦν || ἐ. y. καὶ I — γενομ. ἢ γινόμενα 3E γιγνομ. 
ΓΩ --- δημαινέτου ϑυγατρός | δήμου γυναικὸς 3U τῆς 

δημέου(ι) γυναικὸς Φ — εἴγε μὴ | om. ye €Y — ἀπη- 

σχόλησεν || . . ἐσχ. . . ΦΩ — ὃς [ óc «P ὥς γε PF — 
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o. 15. 

€, 16, 

€ 11. 

CODICUM LECTIONES. 

ἀνέλυε | . ἔλυσε € — μετεληλύϑει ἢ ἐπε. .. M — 

εἰς τ. ἢ ἐς τ. X — ἀμηχ. δὲ | δ᾽ ἃ — ἐκ. ga. | μάγ. 

ix. € — πρὸς | παρ᾽ Ἃ --- τετταρσι | 6c. € — τὸ 

παραντ. | om. τὸ €) — πρὸς t. 9. | ἐς 3 — αὐξομένην 

| αὐξανο. . . X — ἐπὶ τὸ π. ἢ om. τὸ Ὡ — αἰϑρίῳ 

| ὑπαίϑρω  --- περὶ μέσας γύχτας | zx. μέσης ἘΦ 

γυχτὸς (P supraser. νύχτας --- τεϑνεῶτα | τεϑνηκότα 

Φ — δὲ ὅμως ἢ ὅμως δὲ Φ --- Ἐκ. τὲ | τε om. € — 

ἄλλοτε | ἄλλοτ᾽ 9€ — τι gavr. | om. τι € — ἐγένετο 

|... c δ᾽ | om. 31 — καὶ μ. μ᾿ om. xai 

4 — uix. óà|| δ᾽ € — εἰσελϑ. | ἐς. X — £uuar. | 

ix μι V — συνῆν | 5. €€ — ἠχουσ. dó. | ἀδόντων ἠκ. 

4€ --- φάσματα | φαντάσματα 3 — λυκαυγές || Avxo- 

φως VE 

ἐπίστευον | . . σὰ € — εἰ uil εἰ τες μὴ X — ὀξυ- 

δερχεῖν ἢ. . xz 9€ — ἔχω | om. €1 — οὐχ ὁρῶ δὲ [| 

δὲ om. € — gay. τοῦ | τοῦ om. 3X — c. ἐπ. ἣ γυνὴ 

| ἡ γυν». τ. 2x. δ΄ --- ϑαυμάζω αὖτ. avt. 9. € — ἐρασϑῆ- 

vat | ἐρᾶσϑαι € — x avv 6uixoo. à» τὸν μικρο- 

λόγον X -- ἐργάζεται ἢ ἀπεργάζεται t 

xai τ. q. ἢ om. xai € — τούτω» || τούτω € — παρα- 

iag.| χατα . . X4 — καὶ τ. op | om. xci € — xai 

ἀφροῦ | καὶ om. & — ἀρτίους ἐπὶ ἢ om. P — ἀρ- 

τίους | ad. τὴν γνώμην» QW — ἐπεὶ δ. γὰρ | om. 3t 

— ἐπιστῇ ἢ ἐπιστὰς QUT — xai ἐρ. ἢ x. om. (231 

— εἰφεληλυϑ. ἢ ἐξεληλύϑεισαν X — ἢ ὅϑεν ἢ ὅπότε 

à — ὅϑεν ἢ ὁπότε 4T — ἐσῆλϑ. | io . . 4r — ἐς 

Ι εἰς  -- εἰ δὲ ἢ δὴ Ἂ -- μὴ «. ἔ ὁπι. QX — πει- 

695 | dxu$ei QU — xci xcx. | om. xci Q — 

χρόαν | xooicr QU — αἱ ἴό. | om. ci ἃ — ἃς ' 

o0 Odo 

οὐχὶ & | οὐδὲ ΓΦ — ἐντετυχηχασιν Ι.. χεσαν Ὁ 

— ἔξ | κά, σχεδὸν Ἃ — νῦν δὲ ἢ add. ἔδη €» δὲ Φ 

— xci γᾶν ἔν. om. QI — ἔδωχε ἢ -. y€Q -- πο- 

ivor, | πολυ, -. P — χόρμοι ἢ xci ἐμοὶ 4 — x. μαλ- 

| gzk. xci € — ἐλευϑερέως [.. 9800 Ὁ ἐλευεϑερίας Φ 
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οἱ | σοι Ὡ --- οἴκοι x. αὑτῷ || om. ΩΦΓ — ἐπ᾿ ?5ov- 
σίας | μετ᾿ 9| ἀπεζουσίας ὦ 

. εἰσιὼν || ες . .. 3€ --- ἑἕστηκ. || ἀνεστηχότα ΓΦ “-- 
xara τὲ Oy.l om. τὸ 91 — ἀπεστραμμένον || ἐπ 31 — 
εἰς | ἐς 9€ — ξυναναστησομένῳ | « . . om. ac ΓΦ -- 

δισκοβόλος || δισχολόγος € — τῇ ταινίᾳ || om. τῇ 9 — 
ἔργον | τὸ ig. Ὡ — εἰσιόντων | ἐσιόντας Y1 — τ. 
παγ. t. τριχ. || τ. τ. τ. π. ϑί — ἐνίας || ἐνίοις 31 — καὶ 
Νησιώτου τοῦ Ν. Ὡ 
Δι᾿ || δία 31 — εἶδόν τινα || om. 9£ — ἐπὶ τὰ δεξιὰ | 
ἐπιδεξιὰ Ὡ ἐπὶ δεξιὰ Ἢ ---- ταινίας || ταινίοις 91 — 
χεχρυσωμ. || καταχο. 3€ — δέ, ó || om. 3(U — ὑπὸ ἀπὸ 
4$ — μ᾽ ἰάσατο || us iac. 3b. — Ἦν || ἡ XT — Πελ. 
Eoi; || xe. ἐστ ὃ — xai μὴ | om. xai 91T in ras. — 

ἀνήρ | δαίμων 3((?) — ὃ Εὐχρ. [ o? Φ — ἢ οὐ 
VOU. . - - ἀνδριὰς || om. δ΄ (habet Φ) — γελώμενος 
| γενόμενος Ὦ suprasr. 4c — οὕτως | οὗτος 9€ — 
ἐφ᾽ j|. ἧς 9T — περίεισιν ἢ περιϑεῖ 91 — ἐν xvx. 
| om. ἐν 3 — ἐντυγχάνουσιν || . . outv 31 — τῆς vvx- 

τὸς || om. τῆς €) — ἐπεποίητο || om. ε 9I — x«i οὖ- 
toc || om. Φ x. οὕτως V 
ἔφη || om. €) — νουμην. ἑκάστην || v. xa9* £xacv. ΩΦ 
— ὁ ἴων ἔφη | ἔφη ὦ Ἴων Ὦ ὃ Iov om. 31 — οὖν 
| δ᾽ οὖν ἽΓ — αὐτ. zu. | gu. αὐτ. € — Sequitur ὁ 
ἴων εἶπεν ante οἷ Εὐχρ. 91 — εἰ καὶ || κἂν 91 — ἀπιστή- 
ost | . . 05 € — ἦδ᾽ ὅς | ἤδη 3€ — ἐκ. ὀβολοὶ || . 68. 
ix. 9 — πρὸς τ. z.|| πρὸ 9T — τοῖν ποδοῖν | τῶν 
zoóó» 9€ — ἀργυρᾶ. . ρῶ 9€1 — π. τ. u. x. || κηρῷ 

πρὸς τ. μηρὸν €4U — τὸν μηρὸν | τῷ μηρῷ Φ — 
ἐπεχείρησε || . . q« 91 — π. εκ. || ἐκεῖνα πάντα 30 — 
καταβεβηκότα | . . Bs8Ag . . ᾧ — ἤδη ἢ οἶμαι 3€ — 
ἐπανελϑὼν | παρελϑὼν 9 — περισεσυλημενος || om. 
περ. X4 — Πέλιχος ἢ Πελλ. 9(b — ὁ ἀϑλ. | om. ὁ 9f 
— γενομ. | y«v. OX — τῆς Zu. | om. τῆς 3 — τ. uiv 
z. || om. μὲν ὃ — ovx 924. £A. | ἐλ. οὐχ 04. 91 — οὐ 
πολὺν || ovx ὀλίγον 9( — ἐ. τοῦ σώματος ᾿ 8 τῷ σώ- 
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e. 21. € 

6. 22. 

e. 23, 

6, 24. 

CODICUM LECTIONES, 

ματι €T — eA.  Πελλχ. ΦΩΓ — μίνωος |] Μίνω 

om. ὃΐ — ὁ x. μὲν x.  χαλκ. μὲν ὃ χαλκ. X — ἔστ᾽ 

ἂν ὃ χαλκὸς μὲν χαλκος | ἔστ᾽ àv χαλκ. uiv ὃ x ΦΓ 

— ἐστ᾽ ἂν χαλκός || om. ὃ χαλκὸς μὲν Ὡ — δὲ ἔργον 

Δημητ. | δ᾽ ἔργον δημητ. X — ὃ 4λεπ. ἢ om. ὃ “ — 

εἰργασμένος | - . yov 9€ — οὐ ϑεοποιός τις, ἀλλ᾽ dv- 

ϑρωποποιός ὧν Ι οὐδ᾽ δποτός τις ἀλλ᾽ ἀνϑρωποποιὸς 

μόνον οὔτε οὐ ϑεοποιὸς ὧν, om. ἀλλ᾽ ἀνϑρῶπ. ὧν 

sed rec. manu. adscr, b — ἀνϑρωποιὸς Ω ἀμφωτοποιός 

— πελίχου ἢ Πελλίχου T — πάνυ | πάννυ Φ --- £c 

δίειν l ἐδ. à» 9I 

ὃς || οὗτος 30 — μόνον ἐπειδὰν || ἐπ. μον. 31 — περίεισι 

περιέρχεται 9€ — ἐν κύκλῳ || om. 91 — ϑύραν | ϑυίαν 

a — ὑπερβαλώμεϑα I. . βαλλ. QU — xarà τὸ ἔτος 

| om. τὸ 3 — ἀξιοῖ γὰρ 1 om. γὰρ &( — ἤδη € ἱατρὺς 

| om. Q. om. ἤδη «P — αὑτῷ || αὐ. . 3€ — ἔναγ. αὑτῷ 

| «vv. ἐναγ. 33 — κεφαλήν» Ϊ στήλην at 

πέντε | ποτὲ Q. — τὸ ἔτος | τοῦ ἔτους O3IbT — ὃν 

| ὧν Τὶ — τῆς ἧμ. | om. τῆς €T — εἰς || ἐς X — 

ἐγένετο ἢ ἠκούστο μοι SU? — Μνάσωνα | . o. 9T — 

εἰς | ἐς 3 — λάσιον || λογεῖον Φ --- δ᾽ οὐκ | δὲ 1 — 

γενομένον | ἅμα γεν. XI — γυν. δρῶ προσ. || ὃρ. προσ. 

yv». € — δᾷδα | δαδα (sic. ^ — εἰκοσα πηχὺ |. 

σι. X — ἔνερϑεν | νέρϑεν It — ὀφίοπ. || ὀφεοπ. ΩΓ 

ὀφεσ᾽ xovg (sic) D — τὰ δὲ ἄνω | δ᾽ €1 — τὸ βλ. 

| om. τὸ € — περιέχειτο ἢ καϑεῖτο 90 — ἐσπειραμένους 

| πεπειραμένους 9€ — ἐδ, ὁ Εὐν. | ὃ E. ux. X — 

πᾶσι | ó59ev 3I 
τὸν Κλεόδημον | ó KA . og 9€ — ἀτενὲς || dravig 8 

— ἐγὼ δὲ ἐν. . | δ᾽ 3€ — μεταξὺ || om. 31 — ὑπὸ az. 

| ὑπὸ τῶν zx. €| — εὐαγωγότεροι | εὐαγότεροι ( 

αὐχμώσῃ | ἀχμώσῃ €) — ἰδὼν ἔστην || ov. ἐδ. €1 — εἰς 

τὸ | om. 31 — δακτύλου || δαχτυλιδίου Φ δεξιῶ 9E 

— δρακοντείῳ | . P — παμμέγεϑες | uéya Y — ταρ- 

ταρειον | . . ριον 9I — μέγεϑος || 8a9oc 31 — σχο- 

τοδινιάσας ἢ. . νήσας Φ — éxeiva]. . vov 4 — τί 



c. 25. 

e. 26. 

e. 27. 
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δὲ || δαὶ 30 — ὃ Ἴων ἔφη ἢ ἔφη ὃ Iov 31 — τί ἄλλο 
| τέ δ᾽ € — φρήτρας | φρήτας Ὡ --- τῶν φ. | om. τῶν 
Ω — οὖν | om. Ω “--- ἔτε || om. 3€ — οὐδὲ | καὶ οὐδὲ 
X — ἀλλὰ εἰκάζων ἀλλ᾽ εἴκαζον 9€( --- γοῦν ἔγωγε 
| δ᾽ οὖν ἐγώ τε ἃ — ἅπαντα | om. € — ἀχριβῶς | 
ἱκανῶς 36 --- ἑώρακα ἢ .. xsv δ΄ — χάσμα | sequitur 
ξυνήει καὶ ξυνέμυε ϊ --- Πυρρίας | . . ρ. om. X1 — 
Νὴ AC | Δία 3€ — ὑλακ. δὲ ἢ. γε Φ — ὑπολάμπειν | 
ὑπέλαμπεν 34 — - ἐδόχει ἢ δοκεῖν 3X1 --- ἐπιμετρησαντος 
| ἐπιμαρτυρήσαντος Φ — 
οὐδὲ | ov 3l — εἶδες || εἶπες 91 — ἐπεσ. δέ με || om. 

us € — Avuy. ἢ ὃ Av. X — ἦν $u.] ἧμ. ἦν 
3€( — x«vcovog | om. og XY — ἃπ. δὲ | δὴ ΩΓ — 
ἐπικλεισ. || ἀποκλεισ. 3 — οὕτω | οὕτως ΩΦ — γὰρ 
l| ». αὐτὸς X — εἰς ὑπ. | ἐς € — τρέπεσϑαι || τρα- 
πέσϑαι ἍΓ — μοι || om. ΩΦ — 2yogyogoz: || £yosyo- 
ροῦντι ΩΦ ---- περιβεβλ. || ἄναβε. . € — ἐγνωρ. 

| add. τὸν 1ξ. καὶ τὸν 9€ --- χαὶ Σισ. | καὶ τὸν Σ. 
— τὰ μὲν ἄλλα || om. μὲν 9€ — αἱ Eg. | Ἐρινν 9t, om. 
αἱ Ὡ — Πλούτων || ἅδης € — τεϑνηξομένων || τεϑ- 
νημένων (lac.) €) — συνέβαινεν | 5 9 — νεανίσκος 
| νεανίας € — δὲ HA. ἠγανάκτησε | καὶ ὃ βασιλεὺς 
ἦγαν. δ — τότε | τε Ωϑί --- ἀγαγόντα | ἄγοντα 31 — 
πεπλ. φησι | q. x. X --- τὸ νῆμα avt. || ave. v. v. 3 
— δὴ || om. 31 — δημύλον || δίμυλον € — γὰρ τ. az. 
| τὸν ἀτρ. γὰρ  --- ἤδη | om. ΩΦ -- ἀπήγγελλον 
| àx. 3t — δὲ ἀπ. ἢ δ᾽ € — τεϑνήξεται | . . . oco 
€ — ἐν γειτόνων | ἐγγ. X — νοσῶν τι || om. τι & 
νοσῶντι ᾧ — ἀπηγγέλλετο! 8 . . 31 
ἢ 2| om. ἢ 9, ἧς €) pro ἢ ἡ — οὔτε ἐμ. | οὔτ᾽ «P — 
ὑπὸ A.|| ὕπο. A. γε ἘΦ — τίνα γε || om. γε 3 — ἐϑε- 
ράπευσας | ἐϑ. ευση 9I 
ἐπεισῆλϑον || ἐπηλϑον 30 --- υἱοὶ υἱεῖς V — ἤδη || δὴ 
Φ — ὃ δὲ iv. [δ᾽ € --- τὰ πεντεκχ. || om. τὰ 31 — 
δὲ εἰσεχ. | δ᾽ ἐσεκομ. 31 --- ὡς dA. | om. ὡς € — ὦ 
T. x. σε | πρός σε ὦ T. € — ἀλλ᾽ | ἀλλὰ --- τὸ γε 
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| om. γε € — ἀνεγίγνωσκον | . - ya. 30 — τοῦ Πλ. 

| om. τοῦ 31 — καϑίζεται ἢ καϑίζει 9 — νῦν || om. 3 

— ὃ à|56 X — ἦν | ὧν — ὃ Εὐκ. [ om. ὁ € — 

ἀλλὰ πάντα | πολλὰ 9€ — ἔφασκε || ἔφασκεν 31 — 

ἔτι δὲ ἢ δὲ om. 9 — εὐρέϑη | ηὗ Y — κατεχαύϑη | 

ἐχαύϑη. 
e. 28. ἔτε . . . τούτοις | Sequitur ἔχεις 9 — ἄξιον || om. («b 

— οὖσι | - » €1 — ἐπεὶ | ἐπὶ ΦΟΩῚΓ — ἐς | εἰς € — 

ὥσπερ | ὡς PU — ἀξιοι ἂν | om. à» Φ — καὶ | om. 

€ — ἀναισχυντοῦντες || ἀπιστοῦντες b 

e. 29. ἐπὶ τῇ 6. | om. τῇ 91 — ἐπονομαζόμενον || om. ἐπ... 1 

— 6 cog. | om. ὃ 31 — ἐκαϑέζετο ἢ. ε. € — ὑπὸ 

v. Τεχ. || ἀπὸ €) — ἐπεισκυκληϑῆναι | ἐπεισχληϑῆναι 

ged c. lae. inter εἰς et xvxA. ΓΦ — ὕπεκστ. || ὕπο «P 

— moóra uiv | xai? € — ἔχειν |. xoc € — égn | 

seq. τὸ ΩΓ --- πρὸς αὑτοὺς | αὐτοὺς  — εἰσιὼν 

ἢ ἐς. 3 — φιλοσοφεῖτε || ἔφιλοσ. ἾΦΙ --- δοκεῖτε 
| ἐδοκ. 9 — διατεϑήσεσϑαι ἢ διατίϑεσϑαι 31 — ἡγεῖσϑε 
| om. 3t — Ὅρα | ἄρα ΩΦ --- φανταόματα || φάσματα 
9| — μον. ψυχ. | v. u. Φ -- εἴ τις [ τις ἢ Φ εἴ τι 
Ω — ἄλλῳ || ἄλλως ΩΦ -“--- ἢν λέγῃ | εἰ P — τῷ co. 
| om. zo --- φήσει || φησω 3X1 --- Δι᾿ | δία Y — οἴεται 

T 

| οἰεσϑαι (sie) £2 
e, 30. τούτων || τοιοῦτον 3€ τοιοῦτο V? suprascr. — xai τ. 

| om. x«i 9 --- Ἀπολελόγησϑε || ἀπολογῇ (sic) €) — 

εἰ δὲ ἑωρ. || δ᾽ a ἐπίστευον ἂν || om. ἂν 3€ — ἀπολε- 

λόγησϑε || dxoAoyh (sic) ΦΓ — 4λλά | ἀλ᾽ 9 — zv ποτε 
| e ποτε 9€ — ἐς Δ. || εἰς 913b. — ἐροῦ || £oov — Koa- 
v&ov | . νι. Φ — ἐς ταύτην | ἐς αὐτὴν XX — Τίβιον 
| Τίβειον 2 — ἐθέλοις || 29255 — δαίμονα || . uo. 31 — 
ἀνοφύξας | ἀνοιξας 9€ — ἐποίησε | . . σεν ΩΦ 

6. 81. ἐφευγεν | » om. € — ἐχδιωχϑεὶς | om. 2x €1 — 
συνεπ. | ξ 8| ó om.  — ὁ ϑαρρήσων || ϑαρσήσων ΩΦ 
om. ὁ — εἰς | ig 9b. — δὲ ἐπεὶ || δ᾽ ἐπειδὴ ϑί — 
ταῦτα || ταῦτ᾽ 9 — εἰσὶ . . ἧκον || om. 3€ — εἰσὶ || εἰσὶν 



e. 32. 

e. 33. 

c. 34. 
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Φ — περὶ πρ. ὑπν. | x. πρῶτ. ἧκον 9€ ἥχων suprascr. 
ἧχον Φ --- sig zx. | ἐς 3 — ϑαρρήσων |. . c. T — 
οἰκήματι || oixo 3€ — ἀνεγιγ. || ye. ΩΦ --- ἥκειν | 
εἶναι 9(. — δεδίξεσϑαι || δεδείξεσϑαι in ras. ST — xai 

μελ. | om. xai Φ — ἐπειρ. μου | om. μου ^ — εἴ 
ποϑεν | εἴ ποτε Φ — χρατήσειε |. . v Φ — προχει- 
Quoau. .. ἡ .. X προχειρισόμενος(Ὁ) T --- συνηλ. 
| ξ. 31 — εἰς τ. || £c € — σχοτεινοῦ || μικροῦ τινὸς X 

— αὐτὸν | om. 31 — δὲ πάντων [δ᾽ ἁπάντων €t — 
πρόσειμι || προσέρχομαι 30 — εὐαγγελιζόμενος | εὖ dy- 
γέλων 9( — ὅτι xa9. || om. 961 — xa9. | xa9$. αὐτοῦ 
ΩΓΦ — xai xagaB.|| om. x«i QO3(b. — παραλαβὼν 
| add. οὖν ΩΙΦ “--- εἴπ. γὰρ || om. γὰρ €) — ἀγαγὼν | 
ἀναγαγὼν XI — ἐπειδὴ | ἐπεὶ 90 — ὡς ἐπ᾿ 9o || ὅσον 
ODD — χκατορωρ. | . e. Γ — μόνα | μόνον €t — 
uiv οὖν || om. oov 9l 
ταῦτα || ταῦτ᾽ €Y — ἅπασιν αἰδέσιμος ἢ ἅπασι ϑεσπέσιος 
εἶναι δοκῶν 9I — χατεγιγν. | . . γιν. € — ταῦτα 
[ ταῦτ᾽ €t — ἐγὼ δὲ δ᾽ €| — πέφηνας || πέφηνε C 
— λέγοντι | om. ΩΓΦ “--- περὶ τῶν τοιούτων || om. 
3€ — Δί᾿ | δία — μάλα | μάλιστα ΩΓ — ἐπέπειστο 
|| ἐπεπίστευτο € --- ἐπειδὴ ἐπεὶ 30 — ἐς u. || εἰς 3t — 
γράφων || ξυγγράφων Y — συντάττων καὶ || om. 31 — 
ἐρεσχηλεῖν | ἐρεσχελεῖν (b — βουλ. avc.| avv. g. ὩΓᾺΦ 

— νεκρικῶς || νεκροῖς ἐμφερῶς Y — ὑπὸ πυχνῇ | ὑπὸ 
τῇ zx. Ὡ --- ἐγίγνωσκεν  ἀνεγίνωσχεν Y. ἐγίνωσχεν X2 
T. γὰρ | om. γὰρ Ἢ — ὦ T. ἀκ. ἢ dx. ὦ T. €3 — 
προςβιβ. | zxooB. 3 — vot διηγήματος || τῆς διηγήσεως 
3( — ὃ πότε | ὅτε ΩΓ — ἀποσταλεὶς || om. ἀπο 3X1 — 
τὸν ἥλιον || om. τὸν 21 — οὖν || om. €) — ἀνοίξας || av. 
γε 9 dv. τε V — αὐτὰ | xai αὐτὰ 3X 
OvuxA. ἢ ξ € — ἱερογραμματέων || ἱερῶν yo. Q3 ἱερῶν 

γραμματῶν lU — σοφίαν x. τὴν π. ἢ x. κι v. 60g. 3 

— Αἰγυπτίων || Aiyoxvior QYDD — λέγ. ὃ Aguy. l| ὃ 
Ag. λέγεις 9 — ἱερὸν ἄνδρα | d. i. ΩΓΦ — ἐν 69o- 
viotg .. . οὐ om. ϑί — ἀεὶ voruova Q0 — πρόχειλον | 
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c. 35. 

e. 36. 

e. 37. 

CODICUM LECTIONES. 

«ρον Φ προχειλῦῖ OT — ὑπολέπτον | τα Φ — 

ἐπεὶ δὲ [ ἐπείδ᾽ Φ — δρμίσαιμεν ἢ. ἡ 9I. — πολλὰ 
| om. 9(b. — ἐπὶ κροκ. || ὑπὸ  ---- συνν. | 5 ΩΦ --- 

ὑποπτήσσονα | . o. Q --- τὰ δὲ ὑπ. | 6! € — ὄντα 
| εἶναι OT' — καὶ xarà μικ. ἢ om. καὶ 90 — μὲν oix. 

| oix. μὲν 9€ — ἅπαντας πάντας QU 

ἐπειδὴ | ἐπειδὰν QUO. — ἔλθοιμεν || ἤλϑομεν ΩΦ --- 
εἴς τι χαταγώγιον ἐς viva κατάλυσιν X — λ. ἂν 
ὃ ἀνὴρ. τὸν u | A. ἂν ἢ τὸν 95, om. ἂν Ὡ λαβὼν ὃ 
ἀνὴρ τὸν μοχλὸν Φ λαβὼν ἂν (om. ó ἀνὴρ) ἢ 
τὸν μ. Γ΄ --- κόρηϑρον | . ρὲ in ras. ᾧ «--- xci | 
om, ΩΓΦ — τὸ ὑπ. | om. τὸ 31 — ἐπειπών ἔπειτα 

o 

Ω — ἐπῳδὴν | ἐπαοιδὴν ΩΦ — ἀπελϑὸν | ἀπελϑὼν 
Ω ἀπιὸν 91 — ἀπήντλει | ἐμπίπλη ΩΦ --- ἐσκεύαζε 
| .. ν 0 — ἐς z. | om. ΩΓΦ — εἶτα δὲ || om. δὲ 
ΓΦ — ἔχοι | ἐχρῇ (sie) Ὡ — ἐπειπὼν || om. ἐπ. 
ΩΓΦ — ἐποίει àv | om. ἂν ΓΩΦ --- ἐβάσκαινε | ἐφϑόνει 
3| — 28. y. αὐτοῦ | om. ΓΩΒΦ --- πρὸς τὰ ἄλλα 
| om. 31 --- ἐπωσῆς | ἀοι. ΩΦ — ἔδει | δεῖ I 
ἐκέλευον | ἐκέλευσα QQOT' — ἐπεὶ δὲ || ἐπεί δ᾽ 91 — ἐμπλη- 
σάμενος | . . νον 3€ --- ὕδατος τὴν οἰκίαν || v. oix. 
$6. 9€ — ἄχρ. δὴ | ἤδη €) — πείϑεσϑαι | . o T — 
δὲ du. | δ᾽ 9L — ἐδεδίειν [|ἐδεδείην T — εἰς | ἐς 9E 
— ἑκάτερον | . . « €). — τὸ μέρος | κατὰ μέρος 
ΩΦ — ἀμφορέας | ς om. 9 — ἐγένοντο | ἐγεγένηντο 
FO3( — ὑδροφόροι | οἱ διάχονοι ΩΦ --- συνεὶς 
| ξ ἃ — γενομ. | γιγνόμ. 1 ---- ἐπῳδῆς | ἐπαοιδῆς ΩΦ 
— ὅποι | ὅπη 3X — AU || δία 3€ — εἰς | ἐς 9€ — εἰς 
τὸ doy. | ἐς 3 — ἄγειν || ἀγαγεῖν 9I 

ἀλλὰ | om. δ΄ — εἰ δὲ μὴ | ye Y — c. μειρ. v. | τοῦτ. 
T. μ. 9 — ἕνεκα || ἕνεκεν 90 — ἄλλον | dA. τινα καιρὸν 
ἢ — ὑπερβαλλεσϑὲ | . A4. € — μήπως μήπω 3b 
— μυϑολογημάτων | uv9cv 90 — ἐϑίζειν | ἐρεϑίζειν 
O39. — συνόντα | συνένταϑ €). — ἔνοχ. συνόντα 
| €. &. 9KbT' — ἐμπιπλάντα || ἐμπιμπλάντα Ὡ 



c. 38. 

e. 39, 

c. 40, 
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λέγω δὴ || δὲ ΩΓ — προϑεσπίζει | . . v Ὦ om. προ 
Φ — xai δαχτ. | om. x«i 31 — τινα ἱερὸν | ἱερ. τ. 
3( — ἐχτυπούσης τ. σφρ. | .. σαν τὴν σφραγῖδα QUO 
-- οὗτος || οὕτως «P οὗτος óc V — ἄπιστα ἢ ἄπιστον 
ΩΦ — σοι ἄπιστα | μοι ἀπιστοῦντι € — Aug. γε 
| - ve ΜΠΦ — μαλλῷ | μάλω X — ὑπ. διαλ. ἢ ὕπερ- 
διαλεχϑέντος X) — ὕπαρ || ὑπὲρ ἘΦ" — ὑπὲρ τ. ἐ 
| περὶ 8€ — x. zx. || καὶ ἃ ἤκουσα X1 — Μαλλῷ || μάλω 
93 — τοῦτο | om. Y — εἶναι x. xo. | om. εἶναι OT — 
εἰς | ἐς 9€ — τὸ || om. 31 — ἂν ἔχειν || om. à» OF 
om. ἂν ἔχειν 9| — xai τι || καί τοι Y — περὶ. .. 
ταῦτα ἔτι ἢ om. 9 — περὶ μελλόντων συμβουλεύσασϑαι 
τ. ϑεὼ || περὶ τῶν μελλόντων συμβουλεύσασϑαι T — 
ταῦτα | om. ΩΦ — περὶ μ. | om. z. Ἅ — δοκεῖν 
οἰηϑεὶς δεῖν δοκιμάσας 3I — αὐτὸν | om. €1 — δια- 

πλέοντα ἢ add. τοῦτον 9 — εἰς || ἐς v. M. X — Μάλλον 
| μάλον — συνίειν | ξυνήειν 91 συνίην £2 — ἔφην | 
λέγω ΩΦ — ἐπιζητήσων | ἀναζητησων X1 — αὐτῷ 
τι || τι avv. € ---- συγγ. x. ξ. | . Ἃ --- ἐπεὶ | ἐπείπερ 31 
- ἡγεῖσϑε!ῇ!. .. αἱ Ὡΐ -- καλεῖτε || καλεῖται Ὡ --- 
συνεπιληψ.  ξυλληψομένους X1 --- μυϑολογουμένων | 
μύϑων € — ἐλευϑερίας | ἐξ ἐλ. 9€ — αὑτοὺς | αὔτους 
— παρὰ παρ᾽ €Y — ἥχω ἢ περιειμιῦ Φ --- τὸν Δία 
| δί᾽ Ὡ — τοῦ γλεύχους | τὸ γλεῦκος  --- πίοντες 
πίνοντες Ἃ — ἡδέως δ᾽ àv || om. δ᾽ € — ποϑεν | 

ποτε “ — ἐπὶ πολλῷ ἢ ἐπὶ πολλῶν Φ — ἐνοικοροῦσα 
ἢ om. 2» Ἃ 
τοιοῦτόν | om. v ΐ — ἀπέλαυσα ἢ ἀπήλαυσα X — τῆς 
διηγήσεως τοῦ διηγήματος £)' b — τὰ αὐτὰ | ταῦτα 
9€ — Εὐχράτους | . του Φ — ΤΥΧ | om. 31 — ἐπὶ 

πᾶσι | & πάντων £2 — ovéóiv | μηδὲν £2 09 μὴ X — 
κενῶν | xaxov 3 . 
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Gorl. — A Cod. Marc. 434 — ὦ. Cod. Marc. 436 — V 

Cod. Vindob. 123 — B 

e. 1. ὁμοίοις || ὁμοίως ἃ — μεταστελεῖται ἢ. . . στέλλεται A'F 
— ψᾶλαι | wa. . A ψῆ.. (0 — οἷον τῶν πάλαι || om. 
τῶν AW 

e. 2. δὴ τί ] τί δὴ X — ὁπόσοι. . . τ. τέχνης xai || om. Ω 
— τῆς τέχνης καὶ πράγματα | x. πρ. v. τέχνης Α — 
μόνοις | om. A — Ἀρχιμήδην | . . δη Ὡ --- Σώστρατον 
| Σωσίπατρον ἃ Σωσίστρατον £3 — Πτολεμαίῳ || Πτο- 
λεμαῖον AWB --- τὴν Μεμφῳ. | καὶ τ. M. AQB — 

xai διαιρ. | om. x«i V. — τοῦ ποτ. | om. τοῦ Α — 
Ἅλυν | 4. AB — xai z. doa | om. καὶ AY — ἐς ais. 

| εἰς 'F 
9. 3. ἀμείνω | . . . vov A — φασίν | φησίν A — xoi a$- 

tob || x. αὐτοῦ À — ἂν εἴη [ εἴη y à» V 
e. 4. ἦν οὐκ ἐπ. | οὖν Α — βεβαιοτάτην || γενναιοτάτην Ἢ 

- βαλόμενος | βαλλ.  --- ἐπιτιϑεμένων | 9& A — 

ἀποτόμοις | . uoc B — συνεχομένοις | voc 'F 
e.5. ὑψηλὸς | tywyA (ὑψηλων) Y — τοῦτον | τὸν A — 

ὑπηρέταις καὶ ἀκολούϑοις | dx. x. ox. V — εἰς ro. 
| ἐς ΩΡ Β ---- χαρίεσσαι | . . εσαι ἃ — φωτὶ πολλῷ 
| π. 9. ÀA --- Ὑγιείας | . γειας Α — ἐγκαϑίζεσϑαι | 
ΜΝ ἃ 

e. 6. Φρυγέῳ || . «« (sic) Α — ἐμβρασῦναι | 69 A — Νομάδι 
| νομᾶ AM νομᾶ diverso atramento B — παρεχ. éxar. 
| ὁκ. παρ. B. — καλλιστος || om. Q 

e. 7. ἐνδ. ἡμέρᾳ || zu. v6. Α — πλάτη ἢ πλατουςῦ Ἢ — 
ἀρχομένου | vovg X2 — προσωπ. xo.lxo. xo. V — 
ϑέμεν ἢ ἔμεν Ἢ — φωταγωγῶν | φώτων 12 φωταγωγον 
VY — τοῦτο δ᾽ | τὸ δ᾽ B --- βορρᾶν || βορὰν Α --- 
προχεχωρηκότα || προκεχηνοκότα Α --- πολλοῦ | xoA- 

λοὺς À — ὑπέϑηκε | &xé95gxe B --- ἱματιοφυλακούν- 
τῶν | . φυλαχτούντων ἃ 
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. προϑέμενον . . . τὸ Egyov | om. A — ἕνεκα || ctv. Ὁ 
— ἀφόδων | ἀφ Y — ἐξόδοις vs]. . δὲ OY — 

ἐπινοῆσαι | . νοεῖσϑαι V — δὲ Baoxavov μοι | om. A 
— χοινωνήσοντας | . σαν X 

LUCIANI BACCHDUS. 

Cod. Gorl. — ἃ Cod. Paris. 3011 — C 

. ἐλεεῖν || ἐλϑεῖν AC — ἔκφρονες | ἔμφρ. AO — xal ταῦτα 
| om. AC ---- κεράστας | κεραστᾶι (sic) A 

. αὐτὸν || αὐτῶν AC — βότρυσιν || βοτρύοις Ὁ — βραχύν 
τραχύν AC — [roay . . . ἐοικότα] X) habent AC — 

διεσπάσϑαι | διεσπᾶσϑαι ἃ 
. αἰσχρ. ἐδόκει | ἐδ. αἰσχρ. AC — ϑηλυμίτρην [. .τριν C — 
πάντας γελ. ἢ x. γε γελ. À — φλογὸς | om. A ---γάρ τοι 
om. zo. AC --- σπουδῇ | om. C — συντρῖψαι | - τρί Α 

e. 4, ἐγκλίναντες | ἐκ. AC 
. ἀφικνοῦνται | ἐς . . A — ὧς οὐδὲν δέον παρέχειν 
τὰ ὦτα | ὡς οὐδὲ εἰ τὰ ὦτα παρέχειν ἃ ὡς οὐδὲν 
δεῖ τὰ ὦτα παρέχειν Ὁ --- xg. τούτου | . . τους ἃ — 
ἔχβαλ. | ἐμβ. C 

. 6. οὐκ ἀπροςδιόνυσον | ovy ἃ πρὸς τὸν ὃ. AC — οἵ τ. 
A. | οἱ A — βλέποις || .. εἰς AC — xal ἄμπελοι || om. 
καὶ AC ἀμπέλοις À — οἱ Ivó. | om. οἱ C — τῷ 

ϑεῷ | αὐτῷ 9. ἃ — οἱ κατ᾽ ἐμὲ | om. οἱ C 
. κατάσχῃ | xavécyy ἃ — καὶ x. v. Ὁ. | om. καὶ ἃ 
. ἀπεσχώφϑῃ | dxeoxéq9a. AC — ἦν ἵλεως ἢ om. ἦν A 

LUCIANI HERCULES. 

Cod. Gorl. — A . Cod. Marc. 434 —(€0 Cod. Marc. 436 — V 

Cod. Vat. 90 — VU (Graeven) Cod. Vindob. 123 — B 

e. 1. 

Cod. Mut. c. 4. 

ἐς vo éoy.| εἰς Ἢ — προδείκνυσι | . . . » V — Hoa- 
κλέους || . . χλίους ἃ — ὅλος | ὅλως AVTB — ἐστι 
ταῦτά γε ἐστι. ταῦτα γε. ἃ — δείκνυσι . . » OT 
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c. 2. 

c. 3. 

CODICUM LECTIONES. 

ποτὲ αὐτ. | «iv. ποτε VB — ἐπῆλθε}! . .»ν V 

πάμπολυ ἢ πάνυ πολὺ Ἢ — οἱ σειραὶ ἢ τὰ in ras. ὦ 

lacuna in eod. — ὅμως || om. Α ---- δρασμὸν || δρασμὸν τινα 

W — οὔτε ὅλ. | o09^ ὅλ. V — τοῖς ποσὶ | om. V — 

τὸ ἐναντίον τοὐναντίον Ἢ — καὶ yey. || xai om. A — 

ἀχϑεσϑησομένοις | ἀχϑὴ - . A — six. x. v. | x- τοῦτο 

εἰπεῖν QVI B — ὅϑεν ἢ ὅτου V. — ἐξάψει || add. ταῖς 

σειραῖς AW. ἐξάψειε v. 0. OT. ἐξαψείηι τ. 0. B. — ἐποίησε 

|. » VT — xal ἐπέστραπται δὲ || om. xai Ἢ — ἐπε- 

ὄτρεπται δὲ om. καὶ VQ) ἐπέστραπται γε D — Inter δε- 

δεμένους et δεσμὰ lae. (2 

. ὃ λόγος | om. A — ὑμῖν ἀπ. | ὑμῶν Mut. — Νέστορος 

l|. ὦ . Mut. 
. εἰς || ἐς V. — ὕβρις εἰς αὐτὸν || ὑβρίσεις αὐτὸν Β ---λάλοι- 

σιν || λάλοις ΑΩΨΤ — ἰαμβείων | ἰάμβων V ἰαμβίων ΩΓ 

6. πτεροέντα . . . εἶναι ἢ om. Ἢ --- ὑμεῖς | ἡμεῖς À 

c. 1. 

. ἔχει || ἔχοι V. — χᾷτα || κᾶτα Q. Mut. κατα B — ἐπιπλήξει 

| ἐπιπλήξη V Mut. — βόη | βέλη Ἀ — τολμῶν || ποιῶν 'F 

. σώματος | τοῦ σ. Mut. — ἐσιδὼν || sig . ἃ — ἐσιδών μὲ 

ὦ Τήϊε ποιητά | Ó T. x. ἐσιδών μὲ Ἢ — ἐσιδῶν us 

| om. OB εἐδ AOT Mut, — χρυσοφαέννων || χρυσοφαίν- 

νων VW xovcogasvvdv B — πτερ. drr. | πτερ. ἢ ἀε- 

τοῖς AQT' Mut. — ἀήταις || ἀετῶν V. — τῷ λόγῳ δὲ 

| τῷ δὲ λόγῳ ἃ — καὶ ὃ ἀπ. || om. καὶ Mut. — μάλιστα 

| om. Ἢ --- ἀνηβ. | ἀνηβ. μάλιστα  --- καὶ dv$. | 

xaiom. WV — ὅσους ἂν | om. ἂν A — οὐδέν γε | om. γε 

Ψ οὐδὲ ys ÀA — ἵνα | ἵν᾿ ὙῪ — 

LUCIANI DE ELECTRO. 

Cod. Gorl. — A Cod. Marc. 434 - ἃ 

Cod. Marc. 436 — Ὺ Cod. Vindob. 128 — B 

ἐς τ. ὃ, | eig V. — ἔτι || om. V. — ὑπελθὼν || ὃ πὸ. 

Y — ὑποσέξασϑαι ἢ. δέξεσϑαι, & in ras. Q) — ὀλίγα 

οὐκ 94. B in corr. ὦ 



6. 2. 

c. 3 

e, 4. 

e. 5. 

c. 6. 
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δὲ ὅμως | δ᾽ ὅμως Ἢ — ἐς $4. || eig Α — 249. | ἀνελϑ. 
À — παρὰ τ. x. | περὶ "V — φαεϑόντος ἢ. 9». Q 
— 160» δὲ δοῦναι | τὸν uiv ὀδῦναι VV. τὸν uiv δοῦναι 
Α — ἵνα περ xal|| om. καὶ Α — ἐπὶ τ. Η ἢ ἐν ΩΨ — 
ἔφασκον ἔφασαν B — οὕτως | om. V. — ἐλπ. οὐ μ. || οὐ 
μ. ἐλ. V 

ἀληϑῶς || ἀληϑὲς OB — ἄδειν | ἄδειν 
τήμερον | σήμερον B --- καὶ ἡδὺ || eras. Q. 
ἡμῶν | ὑμῶν V. — τῶν ὕποσχ. | om. τῶν Ἢ — οὔτε 
ὑμεῖς ἢ οὐϑ᾽ ou. V — λιγυρωτέροις || λιγυρώτερος V. 
- ἁπλοϊχὸν ᾿ add, τε V ἁπλωϊχὸν Ὡ — περι. .. 
ἐλπίσας | om. Ἢ — ἀχούσειε ἢ. ν B — ἐνεύχοις || ἐν- 
τύχηις Β 

LUCIANI ENCOM. MUSCAE. 

Cod. Gorl.— A Cod. Marc. 484 — ὦ Cod. Marc. 436 — V 

Cod. Vat. 87 — 3l Cod. Vat. 90 — FT (Graeven) 

Cod. Vind. 123 — B Cod. Laurent. — «b (manus rec). 
Cod. Mut. 193 lectiones electae. 

c. 1 οὐ τὸ σμικρότακον | οὕτω QWIDB — zoobyz || xoov- 

€. 2. 

6, ὃ, 

c. 4. 

χει B. — παραβέλλειν || . . βάλλουσα Mut. — βλέποι 
| βλέπει V. — τὰ αὐτὰ | ταυτὰ XY — ἐς ave. | εἰς 3I 
οὐδὲ ὡς || οὐδ᾽ ὡς VL — μέρος óou. | óou. u. O3! — 
ἀπηνοῦς || ἀπηνῶς AQ3ITBO(?) Mut. — οἵα | οἷα 9ITB 
Mut, — ἐνδεικνυμένη . . ἡ ΒΦ... νης O3 

δὲ ἄλλο ἢ δ᾽ ΨᾺ --- προπαγεῖς | . . λεῖς ΒΦ — τοὺς 
ey. | τὰς Β --- ἔοικε | . κεν Φ Mut. — rov ooozvyiov 
τὲ οὐροπ. AQOIDB Mut. τὸ οὐρροπ. V — 6976 | 
σφὶγξ 9€ — αὐτὴ à. αὐτὴν ὃ — ἐοικυῖαν | . xvta 
QW3ITB Mut. Φ — γάλακτος | τοῦ y. ᾧ — ἡδὺ δὲ 
αὐτῇ | αὐτὴ 31 — τέτταρσι || . 00 . . XP — δυσίν || óvot . 
Ω — ὅσα xal || καὶ ὅσα ΩΓ Mut, «P. — ταῖν || τοῖν B 
- ἀνϑρωπ. πάνυ πάντη 3t 
ζῴων ζώων B --- καὶ ἀποτίκτει | om. xai Mut. — 

Lucian III. 16 
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c. 5. 

c. 10. 

CODICUM LECTIONES. 

ϑάνατος ἢ. τὸν  — πιεῖν || om. VB ποιεῖ Φ, in ras. 31 

— αὐτῆς | αὐτῇ €) αὐτῆ 9I — ἐς στενὸν post συμ- 

μεμέτρηται 9L 

σύνεσιν δὲ]. δ᾽ 3 — αὐτῷ || αὐτὸν suprascr. m. rec. 

ὦ Ψ — τὴν μὲν yàg|| om. μὲν Vt — τὸν ἄριστον 

| τ. γὰρ ἀρ. ΩΓΦ — τὸν ἄριστον τῶν ἡρώων ἢ τῶν 

fo. τὸν ἄριστον X — ἢ xag. | οὐ κα. 31 — σορδάλει 

| xag .. ΔΩΨᾺ --- ἐν ὀλίγοις | ἐν ὀλίγῳ 9 — ἄρτι 

| καὶ ἄρτι ἃ — διέρχεται || προέρχεται 91 --- ἐμπέσοι 

ἐμπέσῃ ΨᾺ — κηδ. κοιμωμ. || κοιμ. supraser. κηδομένη 

Φ — τοῦ βρέφους | τὸ βρέφος 9l 

. ἐς τὰς || εἰς τ. V. — ἐλέφαντα | . τος € — ἀμύσσουσα 

| ἀμύσουσα Q(W) --- αὑτῆς αὐ. . AXI'P — πολλῆ | 
.. Av À — συμπέτονται | . πεσόντα À — ἐναέριον 

| om. ἐ Φ--- (ἀνίστα | ἀναζῆ πάλιν 9) 

. ὃ δὲ ἢ δὴ Q — εἴ γε || ἡ γε sic V — αὐτῆς λ. | αὐτοῦ 

9€| — περὶ Eg. ἢ παρὰ 3 — κλαζομενίου | . νοῦ U 

. οἱ ὀψοποιοὶ ἢ om. οἱ OW3IT' Mut. «b — xai v. vo. || om. 

xai Ὡ 

. νεοττιὰν || νεοττείαν VY, — καλιὰν | 434 B — τύχῃ 

| τύχοι V. — καὶ ἐστ. || om. καὶ V — οὐ δὲ ἀξ." οὔτε 

QWLDB Mut. Φ «-“-- αἰσχυνεῖ | . ὑνεε AVB 

φησὶ | φησὶν ΓΦ --- στωμύλην | . λον 31 — εἶτ᾽ | εἶτα 

W39[ — συνεχὲς || συνεχῶς Ὡ ---- ἐρεσχηλοῦσα || ἐρεσχε 

(2. ἈΨ — ἐπ᾽ αὐτὸν ἢ. . τῷ Ἢ — τοῖς xou. || om. 

c. 11. 

c. 12. 

toig Ὡ — νέοις | ». ἔτι V 

ἡ Mvia δ᾽ [ om. δ᾽ AQXIB — ἑταίρα ἑτέρα 9 — ὃ 

κωμικὸς | om. ὁ Γ --- οὐδὲ ᾧ || οὐδ᾽ €1 — τὸ τῆς μ. 

| om. τῆς X --- πλησϑῇ || πλησϑηι B --- δ᾽ óxAc. 

| δὲ ΓΒ 
οἱ δὲ x.| ἄλλοι δὲ x. € — εἰσι ἢ. σιν V — δρῶσι 

|. . σιν T — βαίνοντες | καὶ β. AVAIT 
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LUCIANI ADV. INDOCTUM. 

Cod. Gorl. — A Marc. 434 — ἃ Marc. 436 — V 
Cod. Vatic. 87 (Graeven) — 93 Cod. Vatic. 90 — U 
ez schedis Rohde Cod Laur. 21 sq. — € (Viítelli) 

Cod. Mut. lect. selectae. 

e. 1. σπουδῇ | ἐν ox. AT — γίνεται | γιγν. €€ — τοιαῦτα | 
τὰ t. Ol — παραλαμβανοις | . ve AQWV3D Mut. — 
τοῦ ἀσφαλ. || om. τοῦ AQ Mut. 

c. 2. xexgixévat | . . μένα U Mut. — ἐς κάλλος | om. V — 
ἀοίδιμος | . 9 . V. — τὸ κάλλος | om. τὸ V — ϑαυ- 
μάσιε | . . μαστὲ QUIT Mut. — χρησομένῳ | . . σα. 
ΑΞ Mut. — φϑάνοντος | προλαμβάνοντος 3ΐ — καὶ νὴ 

Δ. | om. xai Α --- παρακεχομμένα . . xo. . A — 
σύμπασι |. σιν Τὶ — ἐγγεγραμμένων | ἀναγινωσχο- 
μένων X — 5 τάξις | corr. ex πραξις U 

6, ὃ. τε οὖν; φὴς | τί οὖν φὴς À c οὖν; φῆς Γ — ἀνόσιον 
| - 6«« (extr. 2 litterae obscuratae) (Y — χατηξίωσαν | 
ἠξίωσαν ΩΓ — uvolxg | uvogivg AU — ἀπήλλαξαν 
| ἀπήλασαν V. — τὸν τοιοῦτον | τῶν zowvvo» ΩΓ 
Mut. τὸν τοιούτων 9( — Ὀλμειὸν | ἀλφειὸν V. 6Auiv 
AT — τοῦ Ἱππ. | om. τοῦ Ἢ — καίτοι οὐ δὲ || om. 
οὐδὲ Q) — εἰ xal πάνυ | om. xai A — 1j ἐμέλησε | 
om. ἢ À ἢ ἐμέλλησε Γ΄ — ξυνεφοίτας | σ΄. . VI 

e. 4. νῦν | om. Q — ἔχε .. . ἐκεῖνα ἐκεῖνα . . ἔχε AOV 
— εἰς Tr. | ἐς Α — ὅσα ὃ ZX. | X. ὅσα, om. ὁ €X — 
πλέον ἐκ τούτου || eic v. xà. Ὡ πλ. ix τούτων V — 

x09 

κἂν | ἐὰν sic V. — ἐπικαϑεύδῃς | om. ἐπι 3E — περι- 
βαλόμενος ἢ. . A4 . . QW9VFP — ξυγχολλησας | . . λ. 

$ 

DU — ἀναγινώσκεις | dvaywooxe (sic) € — οἶσϑα | 
xav 

οἶδας X — (xàv ὑπ. | ἐὰν ΔῈ) — μόνων | . vov 1 — 
τοὺς πεν. | τὸ xal zx. 9€1 — εἰ ὥσπερ | ἢ ΩΓ — τίς 
δὲ [[. δὴ Α -- εἴ γε. τε V. — ἐκείνων | om. ΩΑ 
— xal αἰσχρῶν | ἢ. 9I 

16* 
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e. 5. 

e. 8 

c. 9. 

c. 10. 

CODICUM LECTIONES. 

εἰ μὴ καὶ | εἰ x«l μὴ ὨΓᾺ Mut. — ἑπτὰ ταλ. | ἐπὶ 

v. V — dg! àv | δρᾶν ΑΨ Mut. — τοῦ "Ho. 

τὲ τόξα | v. τ. τοῦ Ἣρ. V. — ἐντείνασϑαι | . νεσϑαι 

9| — ἐπίσχοπα |.. ποῦ QU Mut. --- καὶ οὗτος | 
ἀνένευσας 

^ , , »" " 

αὐτὸς Mut. — ἀνένευσας | ἀνανεύσαις ἂν Wl — 

ναῦν | add. καλλίστην AMD Mut. — χοππαφόρον 
α 

Ι. . πο. À καπποφ. X) Mut. κοππαφ. ' V xottog 

€T xorrag. Γ — ἐπινεύεις |... νεύσεις $2 — ἀπαι- 

δευσίαν | sequitur πολλὰ Ἢ — éxgég& |... oo 

AVT 

v. xoó. ἀμφοτ. | dp. v. zx. Ὡ — ὑποδούμενος | . . δύο. 

VW — ἐμπεριπ. | 0m. ἐμ. V — ἐπιστηριζόμενος | 

ὑποστηριζόμενος Mut. 

. ἐπεὶ δὲ ἢ. . δὲ καὶ AU Mut, ἐπειδὴ V — δευτέραν 

| βῆτα Ψ — € Θερσ. | om. o Α --- ὑπερπηδήσεται 

|... σει Q --- αὐτοῦ τὸ ρ.] αὐτὸ ΑἹΓ — ἀποκτενεῖ 

Ι. χτείνει V — μηδὲ φερ.} μὴ Ὡ --- ὑπὸ τ. ἀσπ. 

| ἐπὶ Ψ — ἀνανεύσεις | . . νὰ — ἐκείνους | om. 
0g2. 

OT — αὐτοῦ | αὑτοῦ T — ἐπαίρων | ἐπαιωρῶν Ἢ 

— τὸν δεσκ. | om. τὸν — τὸ aisé δὴ | om. δὴ €. 

— ἀναγινώσχης |. . νώσχεις — αὐτὸ βαρβαρίζων 

| αὐἰτοβαρβαρίζων ἃ — πορφυρᾶν | om. Mat. 

γοῦν | δὲ Q — γυμνῆς | γυμνικῆς Mut. — ἀδύνατον 

|.. τα 3(T Mut. — ὑπὸ τῶν κατ. | om. τῶν A'Y Mut. 

— αὐτὸν | aó. AIC Mut. — τοῖς τε dA. | τά τε 

ἄλλα Q — ἐς x. | εἰς QXYIT — ἐντετορευμένων ἢ. 

vogvsv . . ΩΝ 

ἐσερχ. | ἐπ. . Ἢ &ige ox. O3 Mut. — χρυσίῳ | χρυσῶι 

Ω — προεκπλ. ἢ om. προ. supraser. προ. $2 — ἅπασι 

|. σιν Ὡ --- κιϑαρίσαι | - . ρῆ. V --- ἐμπλήσας 

ix .. À -- καϑηματωμένος | . Ἢ in rasura — (ἐπ - 

τόν χαλεπόν V — 
ἐσέρχεται | εἰσ. . Q3IT. £ztegy. V. — εἰπεῖν γε | om. 

γε ΩΥ — μηδὲ ἐλ. | μηδ᾽  — καὶ περιτ. || om. 



e. 11. 

0. 12. 

e. 16. 

c. 17. 

c. 18. 

e. 19. 
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AQ'Y — περὶ πόδα | παρὰ zx. V — ὥνησο | 0v: 
Q2 P — ἐπικειμένην ἢ. . νους δ 

δ᾽ ἂν | γὰρ AIT — xai Λεσβ. | om. χαὶ Α — τὴν 
κεφαλὴν τῇ Avon | vij κεφαλῇ τὴν Δύραν Y — 
Ὀρφεῖ ὡς λόγος | Ὀρφείῳ λόγῳ AQWVXT sup- 
rasc. μόρῳ --- ἀνελομένους | ἀνεμένους Ὡ — ἀνα- 
ϑεῖναι | 95 U --- ἐς τοῦ "Am. | εἰς τὸ v. A — τὸ 
ἱερ. | om. τὸ 'F 
xal 95o. | om. xai AVT — Ὀρφέως | τοῦ 0o. € 
— οὐχ ἀσφ. | ovx ἦν dog. VW — χόλπον | . xov 3 
— προχειρισ. |. . 05 Ἀ — χληρονομήσαντα | . . σας 
AON'T Mut. — μακάριον | μακάριος ΔΩ — καὶ 
ἡ δή | om. xal ÀA — τῶν ἄλλων | om. ἄλλων V 
— βαρβίτων | in ras. Ὁ 

. ἔτι ἐστιν | ἐστιν ἔτι V. — Αὔχνον | . «. V — ἐπρίατο 
|. evo Ἢ — ἀναγιγνώσχοι ἢ. κει ἃ — ἐς τὸ m. 
| εἰς. Q3t — ὑπερηχόντισεν | . . σὲ V. — δρᾷς | ὅρα 
ΩΓ — διάκεισαι | . . ται QXDT — λέγεται γὰρ |. 
óà Mut. 

xal αὐτὸς | αὐτὸ, om. xai AQVT Mut. — x«l x«- 
roxog| κατὰ τάχος — xdxsivo τό. Δωρίδιον | 
| x. τὸ δωρικόν AQVT Mut. — οἴμοι | oiuac ἢ 
— xal τὸ | om. τὸ ΩΓ Mut. — αὑτοῖς | αὐ. A — 
μάλα | μάλιστα ΩΓ — ἐς τὰ B. | εἰς ΩΡ — τῷ 
Διονυσίῳ | ἢ v. 4. Mut. 

ἀνατυλίττεις | ἀνελλίττεις in ras, Ὡ — χρόκῳ | χρόνω 
A — ἐντίϑης | . ϑεὶς Ὡ ἐντιϑῆς V — ὡς δὴ τί! δὲ 
τι À --- ϑίγγῃ lacuna μᾶλλον | sine lac. AQT(?) -- 

καὶ τ. iy9.| om. καὶ ΩΓ — Zygiov ... . βιβλία 
| ὄν τοιν ὅταν Α — 
ἅττ᾽ üv| ὅταν AV ἅτ᾽ ἂν T — τις xv. | xv. τις V 
xt. Om. τις Mut. 

0t 

ἔχεις | ἐχεις Y. — εἴστοις || . πης V — εἶτα | om. ὦ 
— ἐπαινοῖ | . νεῖ ἃ — χανεῖν | oew A 
Baxyac | Βακχίδαι V. — ἀεὶ | αἰεὶ AU Mut. — ἀπ᾿ 
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c. 20. 

c. 21. 

6. 22. 

e. 23. 

e. 24. 

CODICUM LECTIONES. 

αὐτῶν | ἀπ᾿ αὐτοῦ AOT — σε εἰδ. || γε εἰδ. AOVYT(?) 

— - ἄν τις | vic à» Y. — πρίαιτο || πρίατο ἃ — χτένα 

|. νας AQ'YT — παλλαχὴν | - Ὁ. € — ἔχει ἔχοι 

ἃ — ἅπασιν || πᾶσιν ἀνϑρώποις Y — Σύρον ὄντα 

Πεὑρόντα --- χρήσιμα ἢ. .μον 3( — ἀπωλώλεις []..ο. 

ΩΓ — προυτίϑεις || . . 926 

ἐκειῖνο ἢ ἐκείνῳ V. — πεπεισμένον | . - μένος Q'EX 

Mut. — ἀλλὰ σοφὸς | dA. x«i c. Y' — ξυγγρ. | e. 

— ὡς ὡς εἰ ἃ — αὐτῶν |. . τῆς ἃ — καὶ μὴ x. 

|  μ. χα. AOT -- ἢν μὴ! ἢ ἃ — ὠμοιώϑης || ὁ 

.. ϑεὶς Ω — τοὺς προπάτορας τοῦ προπάτορος 

AOQONVT Mut. 

ᾧ σεαυτὸν || ὡς σεαυτὸν Γ — ὡς πιστεύειν | πι- 

στεύοντα Y — δὶς διὰ πασῶν ἢ... πάντων, 

om. δὲς AQWT --- ἐς τ. IL. | εἰς. ΩΓ — ἂν εἴη | 

om. à» 'Y — Λαρισση |. σ. AQI' — αὐτῷ || αὐτοῦ 

AOT — Κασάνδρου | . 66 . Ὡ — Βατραχίωνι | . o. 

Y — καὶ yàg | om. γὰρ ὩΓΦ (Cod. Laur.) — 4a- 

οισσῃ | . c. AQ — αὐτῷ ra. | αὐτοῦ va. ΩΓ 

ᾧτινι || ὧτινι Φ --- ἐρρωμένην |. o. Y — ζωγράφος 
τί 

| add. σοφὸς V. --- οὔχουν || οὔχουν Φ --- καίτοι 

| χαὶ ΛΩΨ καὶ {}|:τι τι V καὶ ὅτι Φ — τὰ βιβλία 

| τὰ τοιαῦτα Big. AQWT Mut. — ληρῶ || ληρῶς Φ 

— παρ᾽ αὐτοῦ παραυτοῦ Φ 

κατάπυγον | . yov QY καταπύγον Φ — μεϑ᾽ ἡμέραν 

| μεϑημέραν ^ --- καϑεύδεις || . δοις Y — οὕτω | 

. τως ᾧ — μηδ᾽ | μὴ dxoó. ΩΤ Mut, — καὶ 

λ. Π om. x«i €) — ἢν ἀποδύσωνται ἢ. σαιντο A, 

om. ἢν QW — νόμους | om. Y" — χιναιδὸς | . 9 . 

d — λεαίνεσϑαι | μαίνεσϑαι AQYY — xal ποιεῖν | 

om, xci 'Y — εἴ ye μὴ | om. μὴ ΛΔΩῈΦ — χύτραις 

| add. ἔσα V --- ψεμυϑ. | - μιϑ ἃ — ἔχρυψε | - » 

ro 
ὅλον | 44? V — παρὰ τ. B. | περὶ Ῥ — παρ᾽ αὐτοῦ 

| αὖ. ΓΦ — τοὺς £i. | om. τοὺς OLXP Mut. — 
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οὔκ | om. ΩΦΓ Μυὶ,, add. l'em --- νεόκτιστον | . 
χτητον ὩΓΦ Mut. — ἀποῦδ. δὲ μὲν À 

e. 25. ἐχεῖνο | . α Ψ' κἀχεῖνα ΑΏ --- ὠνεῖσθαι | οὐν ἢ in ras. 
ΩΦ ovs AT — ὅπως ᾿ δ᾽ ὅμως ἩΩΓΦ Mut. — οἷς 

ἀχινὸ. | οἷς οὐκ (add. m. 2) ἀχινό. Γ --- ἐπιλειπόντων 
|. λε V — δήγματα || δείγματα ΩΦ ---- πάσχειν |] 
σφαάλλειν V --- μεταπείσειε | . εν ΓΦ ---- ἔχης [ἔχεις 
ΑΩΦ — πόρνος || πονηρὸς Mat. 

e. 26. τὸ ux. | om. τὸ ΩΦ — μόνον οὐ xai μόνον 
ovx ΩΦ --- ἐπ᾿ ἄχρου ἢ ἐπάχρου Φ — καὶ ὀν. 
xo. | om. καὶ Φ — πάνσοφον πάνυ σοφὸν OU 

c. 21. ᾿ἀρχιλόχου || ̓ Αντιλόχου AV — ἢ ἐκεῖνα | ἦ ἃ — 
[τοὐτων] | τούτων ΦΓ — διὰ χειρὸς | διαχειρὸς Φ --- 

Εὔπολιν [τὸν E FTO -- τἀκεῖ | à ἐκεῖ A — τίνα 
ποτὲ ψυχὴν | τίνα ἀπὸ ψυχῆς ΩΓ τίνα (ras.) ψυχῆς 
ἀπὸ Mut. — ἅπτει || ἅπτῃ V. ἄπει À, om. Q --- τοῦτο 
ποιοῦντα || x. v. €) — ἐπιτεταμένος | vay AQ — 

μεϑ᾽ ἡμέραν | μεϑημέραν Φ — πρὸς Κότυος ᾿ πρὸ 
σκότους ΔΩ) ΓΦ 

c. 28. καὶ ὑπὲρ || καὶ ταῦτα ὑπ. Ἢ --- φρίσσουσι ἢ φράσουσι, 
φρασ. corr. in. φρίσσουσι Mut. — οἴχοι || οἶχον £2 — 
μηδέποτε | μηδέπω Ὡ — dvayvóc |. γνὼς AO — 

c. 29. τὸ αὐτὸ σοὶ z. | om. coi Mut. — σμίλας | . 44 
ΑΩ --- ὁπόταν || ὅταν €) — ἐς c. u. | εἰς € — ἔσασι 
«σιν T — τἄλλα | τἄλλα D. — τὰ σὰ six. || ix. τὰ 

σὰ V — xal ὄψει || om. xai A, ὄψεις, om. καὶ Mut. 
--- μαχαιρίδα | . δας AQVT — μαχαιρίδων | .. διων 
Q3( Mut, — εὐϑετίζουσι || . ow T Mut. 

9. 30. αὐτὸς | ὃ αὐτὸς À — καίτοι | xatye V — ἢ οὔτε || f 
Φ — οὐδ᾽ τινὶ [ οὐδενὶ Q — ἄλλῳ || dAX sic Mut. 
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e. 1. 

6, 2. 

e. 3. 

6, 4, 

e. 5. 

c. 6. 

. CODICUM LECTIONES. 

LUCIANI CALUMNIAE NON TEMERE ESSE 
CREDENDUM. 

Cod. Gorlic. — ἃ Cod. Marc. 434 — € 
Cod. Vatic. Palat. 213 ex schedis Rohd. Cod. Mutin. 

ἀνϑρώποις τοῖς dv. Ὡ — ἐπηλυγάζουσα || ἐπισκιά- 
ζουσα ΔΩ Pal --- γοῦν | οὖν A P. — τῷ μὲν | τὲ 
μ. ἃ — τὸ ói|| om. τὸ ἃ δ᾽ P. — καὶ π. x || om. 
xal A P. — καὶ παμ. ἢ om. P., om. καὶ α — ἐφ᾽ 
ix. || ἀφ᾽ Ex. & — διεστηκὸς || διιστικὸς ἃ — τραγῳσοσ. | 
. δωδ, A P. — λέγω óà]|. δὴ ACQQ)P. Mut. — ὃ φ᾽ 
ὧν || dg. £2 — οἶκοι || οἴκοι Mut. — καὶ φιλ. | om. καὶ 
A P. — πιϑανότητος | . τατον ἃ 
ἵν οὖν ἢ τί οὖν Mut. — περιπίπτωμεν | xo x. £2 Mut (?) 
ἐργάζεται | ἐξεργ. AQ. P. — προύλαβε || προύβαλε 
Ω Mut. — ἄρχεται ἔρχεται Mut. — συνεστιώμενον ἢ. 
& . À — καὶ Πηλ. | x. τὴν Il. AP. Ἀπελλοῦ || . λουεῦ A P. 
ὃ δὲ Πτολ. ὡς ἂν xal τάλλα οὐ κάρτα φρενήρης τις 
ὦν ὡς ἂν κάρτα καὶ τάλλα οὐ φρενήρης τις ὧν A P. 
ὡς ἂν xal τἄλλα οὐ κάρτα πάνυ φρεν. ὦν Ὡ --- πρὸς 
τῆς π. ἢ ὑπὸ. Mut. — μηδὲν || μὴ Α μηδὲ P. — κατὰ 
τηλικ. || x. τὴν τηλ. À P. --- παροντινοῦν παρὰ τινοῦν 
AX Pal. παροντινοῦν Mut. --- μηνίειν || μηνιεῖν A — 
καὶ συνωμοτ. | om. xal A P. — κατε λέησας || om. xac 
A P. — ἀπετέτμητο || ἀπεττέμμητο ἃ 

αἰσχυνϑῆναι | μεταγνῶναι A P. Mut. — παρέδωκεν || xc- 
ραδεδ. AQ) Mut. — ἄγνοια || ἄνοια X). — οἷον δὴ | oiov 
δία ὃ Pal. olov δία Mut. — uagrvQóutvov || . oov. A Mut. 
— τοῖς ... xattóx. τῆς A — παρομαρτοῖσι | ὃ uao- 
τυροῦσαι om, xag  Ῥ. Mut. ὃ μαρτοῦσι om. xag ἃ — 
ἐμήνυσεν || ἡρμηνευσεν ἃ τις Ἐπιβ. ἦν | Exi. τις ἦν 
AC P. Mut, --- οἶμαι | καὶ A P. € Mut. — πενϑιχῶς 

| . 9x. Mut. — οὕτως | οὕτω A P. — μὲν Am. | uiv 
ovv» Q 

ἔπεστρ. | óx . . P. — ἀπέβλεκ. || ἐπ. P. 
γένοιτο || γένηται AQ, Mut. — εἰ óoxs | om.  — ἡ 
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εἰχὼν || om. ἢ A P. — φανερώτερα | om. AC Ρ. Mut. 
τοῦ πρὸς ὃν | om. τοῦ ΔΩ. Mut. — γινομένη | . 
vo — τὸν κατηγορούμενον τοῦ... vov A 

e. 7. πρῶτον uiv óm| u. δ. om. AP. — λέγω δὲ {δὴ 
A P. — ἄνϑρ. ἐστιν || ἐστε ἄνϑρ. A P. — οὐδεὶς y. àv 
| 9» AP. Q 

c. 8. αὐτοῦ τὰ ὦτα || om. αὐτοῦ X) — προεμπεπλησμένα 
| πλὲε P. — oiov ὃ X.| oiov om. AP. οἱονεὶ Q 
— xal αὐτοὺς | om. AP. — εἴποιμεν || εἴπομεν € 
— ϑέλει [ λοι A P. — τὸ στόμα | τῷ στόματι A P. 
σιωπῶντος | σιωπῶντες ἃ — ὥστεοῦ || ὥστε καὶ A P. 
καὶ τὸ vou. | καὶ κατὰ τὸ v. P. — γίγνεσϑαι | γίνεσϑαι 
P. ἐξ ἅπαντος | om. ἐξ ἃ 

e. 9. τοὐμφανὲς | τὸ Zug. ἃ --- οὐδεὶς ἂν | οὐδ. ἂν add. 
νικᾶν AP. — νικᾶν δυνάμενος | om. νικᾶν A P. 

c. 10. φιλίας || φιλίοις À P. — δὲ i xov. | δ᾽ AP. — διαβολῶν 
| διαβολιῶν P. — ἐλπίδες || om. A P. — αἱ ζηλο. || om. 
αἱ A P. — μυρίαι δὲ || δ᾽ Α — πρὸ αὑτοῦ || αὐτοῦ A P. 
— $zoózá|| àxocoz. À P. — ἔνϑα ὃ μὲν | iv9a καὶ ὃ 
μὲν A P. — ὅτι τοι  οπι. τοι A — μίσους εὐέλπιδος 
| μισευέλπιδος (Bic) A 

6. 11. οὐδὲ || οὐδ᾽ AP. — κατίσχυε | . σχυσε A P. — παρε- 
σχεΐίαστο | xav. AP. 

. 12. ὑπολειπ. | ἀπολ. P. — τῷδ᾽ | τόνδ᾽ AP. — γίγνεται 
| γίνεται A P. — ὕσπληγγοι | . y. . A — καὶ τοῖς ποσὶ 
| καὶ ποσὶ P. xai τοῖς x. À — ἐτράπετο || ἀνετέτραπτο 
A?P. — τούτων || om. A P. 

. 18. ἀλλ᾽ dv τούτῳ | ὡς ἐν τ. AP. — τι ἢ τί ἃ — ἣ xal 
μηδὲ AP. --- προδοτικὸν || προδότην P. 

. 14, ἀφορμὰς διαφορὰς ἃ P. — ἢν... ζηλ. αὐτὸν .. ἴδωσι 
αὑτὸν P. --- φασί | φησί A P. — ἐρωτικαί τινες ἢ 

ἐρωτικὴ καί τινες A P. — ὡς ἄϑεος | om. ὡς A P. — 
προκαλέσασϑαι | προεκκαλεσασϑαι P. 

6, 15. τρωτός || πρωτός A P. — ἐκεῖνο || ἐκεῖνον A. — αὐτὸ 
| αὐτόν A P. — ὥστε | óc P. — τῇ | τῆς P. Hue neque 
P. — προσίεσϑαι | προσέσϑαι À 

e 

e 

e 
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6. 10. 

c. 17. 

c. 19. 

c. 21, 

e. 23. 

c. 25. 

e, 26. 

c. 27. 

c. 28. 

e. 30. 

c. 31. 

d e 

CODICUM LECTIONES. 

τὸ ὑπεναντίον | τῶ υπεραντίω ἃ — ἐπιέ τε || ἐπιέτε 
(sie) À — ἀλλ᾽ || ἀλλὰ À — ὧν ἢ ἂν ἃ 
οἰώμεϑα | . o. ἃ — ϑειότητος | ϑειότατος ἃ --- προ- 
σίασιν | προίενται ἃ 
u. 20. ἀχούοντος | dxovrog ἃ — ἡ ἂν | om. ἂν --- 
προσβολὰς | διὰ .. ἃ 
xal π. t. λαϑρηδὰ λεγ. ἢ λαϑρηδὰ xal x. τ. ἃ — ἀκοάς 
| ἀχούοντας ἃ 
προσιέμενος | προαισϑόμενος — παρωξυμμένος | p ἃ 
— ἀγεννέστερος | » A — ἱποκρινόμενον | . vov. A 
— ὅμως | ὁμοίως A — οὐδὲ y. | οὔτε A 
οἱ xà» ua9. | àv A 

ἐχρῆν | χρῆν ἃ 
μηδὲν ἂν |. «9 À — χολὴν | χολᾶν Α — ὃ συνετῶωτ. 
| om. 6 ἃ — 
φαίνεται φέρεται A 
X0. καὶ ποιεῖν | om. xai Α — καϑίσταναι | - ε. A 
μίσει || μίσους Α — τὸν ἐλ. . . διαδ. || [] Α — οὐχ 
ἥκιστα || om. ἃ 

LUCIANI DE DOMO. 

Cod. Gorl. — A Cod. Marc. 434 — XQ 

Cod. Mut. c. 1—5. 

. ὡς οὐ φιλοκ. | om. óc ΩΑ (Mut. habet ὡς) — αὑτὸν 
| αὐτὸν A — ἀναχκῦψαι | . xv . Α — ὑπομείναι | . 
μεῖ. À — ἐνδιατρῖψαι | . τρι. Α 

. γένοιτο ἂν || γενοιτ᾽ Mut. 

. χοσμήσασα | . μῆσαν AQ) — εὐφυία || εὐφυὴς Ὡ — 
Μυρρινουσία | . . o. Ὡ — συνεπιληψομένας | συμ- 
περι. ΑΩ — συνεισομένας | . ε. A — οἰωμεϑα ᾿ . 
ὁ. 

. Εἰλισσῷ || Ἰ.. ὦ — λέγῃς || λέγεις Α — ἔμελε ἢ ἔμελλε A. 
- ἐχπλαγήσονται | . σων A 

. βλεπομένοις λεγομένοις AQ. 
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c. 7. τῇ ὃ, || τῆς. À --- ἄφετον || ἄφατον Α — πορφυρᾶν 
| πορφυρὰν Α --- αὑτῆς [| αὐτῆς A 

e. 9. Ὁμήρου | . μει. in ras. €) — παρ᾽ ὅσον μὲν | om. μὲν 
Ω — - ἐκεῖνα | ἐκ. μὲν Q — βλεπομένων βλέπων Ὡ 
δρεπομένων AÀ 

e. 10. ὅλον || ὀλίγον Ὡ --- δράμοι | δραμὴ A 
6, 11. πρὸς ἕτερον || zx. τὸ sie Q. ἕτερον 
c. 12, ἀποσπάσαι | . σπᾶ. . A --- διολισϑάνουσαν | .σϑαι. C. 
e. 17. καλλίων καλλίω A 
c. 19. διδάξειεν ἢ διδάξει Α 
c. 20. μυϑέεται [[μυϑεύεται ἃ 
c, 21, ἐπαινέσαιτε || . 6x. ἃ — αὐτοῦ | . τὸν A — ἐπιδεί- 

ξαντος | . τα Α — διαπλασιάσαντος ἢ. τα A 
c. 23. τεϑνάναι || . ϑνᾶ A --- παρελϑόντε | λαϑόντε A — 

λαϑόντε | παρελϑόντε ἃ 
c. 25. ἄνω τις ἀντίϑυρος | . τῆς. . À 
c. 31. γελῶντε || γελῶντες Α — ógóvrt|. τες À — εἰδότε 

|]. τες A 
c. 32. χκαταγνῶτε | . ve? A — ἐγκαταλίπητε | . ται À 

LUCIANI MACROBII. 

Cod. Gorl. — A 
€. 1. σὺν | om. A 
e. 2. cov γε. ve ὰ — ἱστορημένους || μένου ἃ — εἰ 

ἐπιγνοίης | ἢν . A — οὗτοι δὲ | om. δὲ A 
e. 3. yevéov || γενῶν ἃ 

e. 4. ἱστόρηται ἱστορεῖται ἃ --- Βραχμᾶνες | Δ. ἃ 
e ὅ. μέχρι καὶ p. Α — ἱστόρηται || ἱστορεῖται ἃ 
e. 6. γῆν | αὐγὴν ἃ — τῇ ἐπιτηδ. [ 0m. τῇ A 
€. 7. χατὰ γε τὰ || x. τε, om. τὰ À 
e. 8. ὑπὲρ τὰ [[ om. À — ἱστόρηται ἱστορεῖται Α — ταρ- 

κυίνιος | . xv . À 
c. 9. κατὰ τὰ ét. || xal À — xai τοὺς | om. καὶ ÀA — 

τὸν zx. y. | om. τὸν ἃ — γῆρας ἀφικ. | om. A 
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e. 10. voco | . σῶν Α — καλλατ. | καλλιστιανὸς Α — τε- 
AGr|. λευτῶν ἃ 

e. 11. ὃ αὐτὸς | om. ὃ Α — Ἰολάου || Ἰλάου ἃ --- ὑπὲρ τὰ 
oy. | om. τὰ ἃ 

c. 12. μὲν dg. || om. μὲν A — τῆς τελευτ. || τοῖς v. A — ἐδελ- 
φῶν | Δλεφῶν À — Περγαμηνῶν | . ut. A — τῶν 
Poyu. | om. τῶν ἃ 

c. 13. τέσσαρα || τεσσεράχοντα — ἔζησεν ἔτη | ἔτη ἐζ. A 
e. 14. ὦροι | ὄροι ἃ — τὸ δέ τι ἢ τις À 

e m—À e 

oon? 
τῷ gt 

6. 2. 

«τἀδελφοῦ τοῦ ἀδ. A --- Σινατρούκης || Σινατρό- 

κλῆς Α --- Δευχουλλος | “οὔ, A — ἐτῶν || om. A 
. βασιλεὺς | . λεύσας Α -- Τίραιος || . ρε. Α --- Ὑσστα- 
σίνην ἢ πα ἃ 

. βασιλεύσας || χαρακος (9)  -- καταχϑεὶς | καταρϑεὶς A 
"ασσινισσᾶς | Μασινιστᾶς & — Γόαισος || γοαΐσὸς (sic) 
A — Ὀμανῶν | Ὀμάνων A — ἐτελεύτησε || ἐβασί 
λευσε ἃ 

. ἀναγράψωμεν | . ψομεν 
. ἔτη | ἐτῶν Α — ἑταίρων || ἑτέρων A 
. χρυσιπ. ἕν x. oyó. | om. A — Κριτολ. | K. δὲ 4 — 
ἀπονέμει | ἀποέμενεν A 

. Σύριος | . ρος ἃ — Λυκόρτα | . κυρ. A — ἀγρόϑεν 
| ἐγρόϑεν A 
.ἄλλων } ἀλλήλων A 
.χρίνομενος | . να ἃ 
. ὑπὸ τοῦ γελ. | om. τοῦ A 
καὶ τῶν ᾿ κατὰ A 

LUCIANI PATRIAE ENCOM. 

Cod. Gorl. — A Cod. Vat. 1324 (Graeven). 

Geurot. δέ τι || om. τε ἃ --- σεμνὰ om. ἃ — 
ξε 

πειρωμένῳ |. vo v A 1324 — ἐξετάζειν | . zv 1324 
ὠνίων | ὄνιων in ὦ corr. 1324 



Θ 

Φ 

e 

e 

e LI 

LUCIANI PATRIAE ENCOM. DE DIPSADIBUS. 253 

. 8. φαίνονται ᾿ om. À 1324 — post αὐτοῖς 1324 et À 
rec. m. εἶναι δοκοῦσι — στερξαι νέον | νέων 1324 

4. xal oix&ot. | om. xai À 1324 — προτιμήσαι | . τι- 
μῆσαι 1324 

5. πολλῷ μ. | πολὺ À 1324 — πατρίσι ἢ. e ras. in « 
re et 1324 --- αὑτῶν || αὐτῶν 1324 

7. χρήματα κτήματα ἃ — χρησιμωτέρ. | . o. 1324 — 
οἶμαι || om. À — ἀλλ᾽ εἰ || add. xai A — ἐπειδ, εὖ πάϑῃ 
| πάϑος À — sóxixa9;g 1324 

8. ἀνδρείας | ἀνδρίας 1324 — τὰ avrov | «9 1324 
9. πλείων | πλεῖον 1324 — ὃ τῆς xar. | om. ὃ 1324 

e. 10, μάϑοι τις ἂν | om. ἂν Α 1324 --- λεπτόγεων || λυπρό- 
γεῶν 1324 — ῥᾳδίας || ῥᾳδίως Ὁ A — εἰδότες || ἰδόντες 
ἃ 1324 --- τὴν κουροτρ. | xal x. ἃ 

e. 11. δύνηται | δύναται ἃ 1324 
e 

e 

e 

C. 

c. 

- 

. 12. ϑέλῃ || ϑέλει Α 1324 

LUCIANI DE DIPSADIBUS. 

Cod. Gorl. — A Cod. Marc. 434 — Ὦ (c. 1—5). 
2. βατὴ | . τᾶ A — ἄνϑρωποι | oí dv9. Ὡ — ἀγρίων 

| ἀγροίων Ἀ — ϑηράσοντες | - oevovz. Q0 — χαμαι- 
πετῶν | χαμαὶ Q 

. 8. φίλοκαλοι | . καλλοι ἃ — δι᾽ ὃ | διὰ τοῦτο Ὡ — 
σχορπίων | om. 6 À — ταῖς ἀκρίσι | om. ταῖς ἃ 

4. ταχύς | παχᾺ — ἀλήχτους | . λεκ. ἃ — ἐκκαίει τε 
| om. ἃ --- χατατρῦχον | vos ἃ 

5. ἔπειτα δευόμενον || ἐπιδαψελευίμενον À — γίγνεσϑαι 
|] γενέσϑαι Ἀ 

6. τε ἤκ. | om. τὸ À — πίοι [. ἡ A — δή | δῆϑεν ἃ 
— περιεσπειρᾶσϑαι!. ρασϑαιλὰ — γεγράφϑαι δὲ | 
om. δὲ À --- χοσμῆσαι | . με ἃ — καὶ Δ. κόρας ἢ τὰς 
À — τοῖον | τὸν ἃ --- ἀναπλῆσαι | ἀντλῆσαι A — 
ἐδήχϑη | ἐδείχϑη 

7. γίγνονται γι. ἃ --- ἐξερπυσασϑαι | . σασαι ἃ 
9, καὶ zx. φ. | om. xai A — οὐδ᾽ || οὐδὲ A — διειδεῖ 

ve |. om. ve A 



254 CODICUM LECTIONES. 

LUCIANI DISSERTATIO CUM HESIODO. 

Cod. Gorlic. — A Cod. Vat. 90 — Γ Cod, Vat. Pal. 73 
Dr. Graeven). 

διάλεξις | &iaAoyog V 18 AFK. | om. Γ 73. 
8 

c. 1. ἔνϑεα | iv9a rec. m. 73 — ἡμεῖς | ὑμεῖς 73 corr. 
v in ἡ — γενέσεις | γένεσιν 18 — xal οὐρανοῦ | om. 
xal 73 — παραινέσεις | αἱ ex ε 73 rec. m. — Πλειάδων 
| & — ἀρότου ἀρότρου 73 — ϑάτερον | rec. m. ex 
ϑατέρων 18 — χρᾶν | χρῆν AU — € χρησιμώτερον ἦν 
τῷ Bío]l... αὐτῷ 73... ἦν ἂν có 18 τι. 2. — 
προαγόρευσιν | προ{αγορευσιν eras. c U — ἐξαπέφηνας 
ἐξαπέφηνας U — τῆς ποιησ. | τῆς ex τὴν 73 — Καλ- 
χαντα | XaAxavra 73 

6. 2. ἔνέχεσϑαι | ε ex a 73 — εἰ xal | ἢ εἰ xal z., ἡ mut. 
in ἢ 73 — χόλπου | ov ex ov 73 — πικρὸν | μικρὸν 
Α — ἀνεκαλέσαντο | dva . . . À 

e.3. δωτῆρες | 00... A 73 — 
e. 4. ἀποχρίνασϑαι | . . νεσϑαι V 73 — ἐστι | ἐστιν U — 

καὶ osx U — x. ἐχρῆν | x. χρῆν 13 xal χκἐχρῆν A 
τῶν παραλελ. | om. τῶν Γ — ποιμαίνειν | uou£vav 

corr. in μὴ νέμειν 13 — οἴωνται || οἴονται V ex. olcvet 
c. 5. ἀχροβολογουμένους |. . vog Α — κατὰ συλλ. | x. τὴν 

συλλαβὴν 18 — πάντως | παντὸς 73 — κἂν τι καὶ 
ἄν τι 13 — παραρρυὲν | . . o. T — ἀφαιρῇ | ἀφαιρεῖ 
73 — οὐχ δρᾷς | o? x l' — σκινδαλάμους δὲ | om. 
δὲ Α — τοῦ ἐμοῦ | om. 73 — ἅμα x. προφητ. | om. 73 

c. 6. πραττομένων | ταττο.. A — x. τῶν παραλ. | om. 

AT — ὁμόσε | ὁμόσαι 73 — εἴση | εἰσει T — τῶν 
e 

τε ὀρϑῶς ἢ. γε. Γ — ϑηησονται | . . ve }| VU — γε- 
ὠργοῦσι | .. σιν V — ἂν | ἐν A 

c. 7. AFK || om. 13 — ἐπίσενοιαν || . νοιαν ἃ — τὴν μαντ. 
om, τὴν Al — τὸν στάχυν || om. τὸν ἃ — πολὺ 

| πολλοι U — ἐπιλάβῃ || om. ἐπὶ 73 — ἔτε χλωρὸν 
| xA. ἔτι T 73 — καλύψαις | .. ψῃς Γ 73 — αὐτοῖς 
| τῆς αὐτῆς ἃ 
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ὃ. 8. προγιγνώσχειν | . yw ἃ 73 — ἔσται | ἐστιν AT — 
προμηνσῦαι | . νύσεται 73 — τῷ δεκ. || o óex. 73 — 
τὸ Ἰλιον ἢ τὸν ἥλιον 73 — ἀνατιϑείη | ἀναϑείη À 
— λέγων |. yo 73 — περινοστῇ |. . νοστῆς — 
ἠπίαλος || ἢ πιαλὸς 18 — γελοῖον | γελοίων 73 

e. 9. παραδέξασϑαι |. . χεσϑαι U 73 — ὑπεσχημένων || . ty. 
À — βέβαιος οὖσα ἢ. οὖσαι Γ 

LUCIANI NAVIGIUM. 

Cod. Gorl. — A Cod. Marc. 434 -α CQ 

Cod. Paris. (3011) — C Cod. Vat. 87 — X (Graeven). 

c. 1. ἐγὼ ᾿λέγον | . ᾽λεγον A£) — γῦπας | yv XY — Τιμό- 
Aaov || add. ἂν 360 — δέοι (| δεη, ἡ ex οἱ 3t) — ἀπιέναι 
l|; À — δια τοῦτο; | del.; À — xal z. | om. x«i AC 
— πέρα || πέραν £2 — μέτρου || μετρίου Ὡ — μίαν | 
om, () — εἰς ᾿Ιταλίαν || Ἰταλία om. eig X — xal Xay. 

. ὀψομένους | om. À — χατ᾽ | κατὰ (2 — Μυρρι- 
vovotog  Μυρνινούσιος X). Μυρριννούσιος Y — οἵδ᾽ 
ὅπου || olóa ACQ3( — μετὰ σὲ δὲ ἢ om. δὲ Ω — παρέ- 
πεμψε}!.. πεμπε Ωϑί --- ἀπὸ τούτου || ἀπὲ τούτου 
Bic À ἀπὸ τοῦδε X 

e. 2. ᾿4δείμαντον |. . ς C — μαχρὰ x. | μακρὰν ACO3( — 
« 

παρέστηκε | περιέστηκ. A3 i (sic) C --- δακρῦσαι | 
. χρύ. À — "Aó1vqoi | Ἰσϑηνησι C — πρόχειλος || πρό- 
χειρος XQ) — ἐλεύϑερον | . ϑέριον ACC. 

e. 8. εὐγενείας εὐγενὲς X) — Αἰγυπτίας | . τίοις €) — 
ἔστε πρὸς τὸ ἐφηβικὸν | ἔστε τὸ προεφηβικὸν AC. 
— ἐφηβικὸν || προεφηβ. C ἔστε τὸ προσεφηβικὸν ἐν 
παλλήνη X — ἔμπαλιν ἢ [ ἐν παλιν ἡνηῦ Ω (ἐν παλ- 
λήνη C) — ZAM | Avxivog Y — οἱ τότε || om. oí € --- 

συναπφχίσϑησαν | συναπώχισαν ACO — TIM || om. 3t 
c, 4, τὰς ἐπιβ. || om. τὰς Q3E — ἐπιβολὰς |. βου. o -- 

ἄνω | om, Q — ἐκεῖνον | om. Q — EAM | Tuo X 
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e. 10. 

c. 11. 

e. 12. 

e. 13. 

Ὃ, 14. 

CODICUM LECTIONES. 

— TIM. ἢ Avxivog 9l — ἐκεῖνον ἢ om. Q — AFK. | 

om, 9t 

. 4j Ba9. | ἢ 9€ — παράσειον ἢ παράσιον ACQ. — κατὰ 

τ. προ. | μετὰ ΑΟΩ — τὴν πρύμναν |.. νην X 

. ἐνιαύσιον ἢ ἐναύσια ΛΟΩ --- ἔσωζεν || om. Ω —^Hoo» | 

ἤρων A ἥρως Q — TIM.| om. Ἢ 

κατήγαγε κατήγαγον ACQ. — ἑβδομαίους || ἑβδομαῖος 

Ω — πλαγίους || πλαγιως in ras. ΔΩ — ἐκεῖϑεν δὲ 

| τε 3 --- περίπεσ. || om. ACQOX 

. Χελιδονέας | - . νέα €) — δ. τ. Αὐλῶνος | om. ACO 

ἐπιλάβῃ | ἐπιβάλῃ AOX — ἀπόξυροι | . - ξη. AQ — 

παραϑηγόμεναι | . . 9 ACOX — xvparoyn | xvua- 

yoylav Ὡ κυμαγωγὴν Ὁ — τῷ oxom. | αὐτῷ ὦ 

ζόφου | ζόβου ἃ --- ἀναδεῖξαι | add λαμπρὸν € 

ὡς y». | xai y. COX — Διοσκούρων... eo ῶ . . 

gov OX c suprase, — τὸν ἕτερον | om. ACO3( — £xixa- 

ϑίσαι ἢ ἐπικαϑῆσαι Ὡ --- κατενϑῦναι | καταϑ. Ὡ — 

ἑτησίας ἢ αι. Ὡ --- ἐς Π. ἢ εἰς Ὡ — ἀποσυρέντας || . 

gu. ἃ — τὴν Μαλέαν | τὸν ACQ. — Ἥρωνα || ἤρω- 

va AL 

ἐμβοήσω || ἐκ. AL — δυεῖν ἢ δυοῖν Ω --- ἐπιτείνωμεν 

| ἐπιτείνω ACXI 

σε λαβ. || cov €) — ὑπακούσει ἢ ὑπακχούσεις AC σαες 

Ω — ὑπελϑοῦσα ... λογισμῷ || om. Ὡ -- ἀποβλέ- 

ποντα || ὕπο. Ὡ --- ὀκνήσῃς ἢ ὀκνήσεις X) — καὶ στέγειν 

| καὶ σὲ γ᾽ ἄν AQUE σιγᾶν ̓  C — mo. ὑμᾶς ἢ. ἡμᾶς €. 

καλοῦσι ἢ. .. ν AX — φασι || qo: AQ3L — ἀπε- 

λείφϑη uiv || ἀπελείφϑημεν 3l — τρυφῆς | τῆς €2 — 

ἀπελείφϑην |. . 95 € 

τοὐλάχιστον | τοῦ. . A — τὸν Ἴλ. | τὴν Ὡ — ἀφεὶς 

| ἀφ᾽ ἧς ACO3L — χκατέδυσας |... δυσε €) — ἀνέτρε- 

vac | ἀνέστρεψας Ὡ --- ἐπὶ τὸ πολὺ | om. τὸ CX* — 

ἐπιπλέων | . ον 3t 

x. ταῦτα | om. ταῦτα --- ἀφείς | ἀφ᾽ ἧς € — ἀλλὰ | 

ἀλλ᾽ Q— 5.κπαραμυϑήσομαι | μυϑήσωμαι Ὡ --- σου | 

σε ACQ3L --- ἤδη | εἴδη Ὡ — εἰ xai|om. εἰ ACO 



€. 16. 

e. 17. 

e, 19. 

c. 20. 

c. 21. 

e. 22 

e. 23. 

e. 24, 
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— ἡμεῖς δὲ | ὑμεῖς — τοὺς ἐξ Aiy. || καὶ τ. ἐξ Aly. 
A3( — τὴν | om. (laeuna) Ω 

. πριαμένῳ | προιαμένῳ X) — ναυπηγησ. | c 90 — πρῴην 
| πρῶτον CO3( — xai ἐς | εἰς, om. xci Q --- συνεμ- 
βησόμεϑα | om. ἐμ ΟἹ — προεισελϑὼν | προσελϑὼν 
ACO?L — οὐδὲ οἶσϑα | οὐ γὰρ Q --- Κανώπου | Κα- 
νώβου AC3Xt — εἰ δὲ [} εἴ γε Αϑί 

λ 
Tui. | A6. 3 — Ante ὁρᾶς Tiuo € — τὸ λοιπὸν | τῶν 
λοιπῶν Αϑί — ἐστι | om. AQ. — αἰτῶμεν | αἰτοῦμεν 
CQ3( — εὐφρανούμεϑα | . va... Q — ὑὕποκ. '“παρέξ. 
| παρεξ. ὑποκείσϑ. CQ 
ZAM. | Avxivo; 36 — AFK. | om. 31 --- πλουτῶμεν 
|... τοῦ. ἃ — Actu.  τιμὸ 3 — τίς δ᾽ οὖν | τίς 
γοῦν AC — πρὸ τοῦ | πρὸς τὸ Ω — τὸν παῖδα | 
om. () — τὸν κομήτην | τὸ X) — ὃ ἀριϑμὸς | om. 
ó ACO3I 
τοῦτο | om. Ὡ — παρέλϑῃ | . . ϑοι 3€ — ἡμέτερα | 
ὑμέτερα A9IQ. — προχομισϑῆναι | x oo6x. à — τὸν 
νεώνητον | om.  — ἐπιμετρεῖς | xeg«u. AC 
ἔχοις | ἔχεις 90 — ἀνορωρύχϑω | ἀνωρύχϑω ΛΟ — 
ὠνησάμην | ὠνησαίμην (in ult. lit. corr.) Q — zx. δὴ 
|. δὲ ACOX — Σικουώνιον | σικιόνιον Ὡ — ἔστω 
| ἔσται ACOL 
Σισύφειον | σισύφιον €) — εὐχήν | ἀρχὴν  — δια- 
κόνους || δια lae. rovg (sic) Q — πλουτῶν || πλούτω 
Q — ἀπόλῃ | ἀπολῇ Ὡ — αἰτῇς | αὐτῆς A 
ἁλουργὶς || om. (2331 — προσέλϑοῖσί | . . . ϑουσί X — 
αὐτοῖς | αὐτοί ACO3L — προσαραξάτωσαν || . oo. ACO. 
— δόξῃ προκύψας || om. Q2, om. δόξῃ ΑΟϑ — ἐπιβλέ- 
ψόμαι | .. ψοιμι ACX — τις πένης | om. Q. — οἷος 
| οἷς X2 — ὅσον | ὅσους € 
δεῖπνα ἢ. πνοι CY( — ἔλαιον δὲ | om. δὲ 3 
ἕκαστον | ἑκατὸν Ὡ — ἑκατόν | Q Ὡ -- ϑαυμά- 
σια | δημόσια ACO3C — ἐς xa. {εἰς x. Q — ὃν" 
ov» AQ 

Lucian 11]. 17 
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c. 25. 

c. 26. 

c. 27, 

e. 28. 

e. 29. 

c. 30. 

c. 31. 

c. 32, 

e. 33. 

CODICUM LECTIONES. 

ὑμῖν | ἡμῖν ACQXC — ἐς ὕπερβ., || δὲ ὑπερβ. C. 

ἀνήρτηται | . . τισται ACX --- ἀπογεύσασϑαι || ἀπο- 

φύσησϑαι ἃ — γυψὶ || om. €) --- ἐχπεσόντας || ἐκ 6. 

lacuna Ὡ --- τό γε oy. | τότε X --- ἐχεγγυον |. . 

νιον δ 

ἀφῶ | om. Q — ἐνίους | . ας À -- ἐντοσϑιδίων | 

ἐντοσϑιδίων 9( — Φανομάχῳ | da. . ὦ --- καὶ Ago. 
| ? AQ3L — αἴτιος ὃ 956. | ὃ 956. ai. X) — σύ μοι | 

μοί σί Q — ὦ Avx. | om. ὦ Ω — οὐδὲ v. x. οὔτε 
4 — ἔτι | οὔτι Ὡ — κατὰ . . . ἤδη | om. A 

μοι | om. Αϑί — ἤν ye | . τε AQW — ἄλλος ἐπιδ. | 

om. ἄλλος Ὡ — τριάχοντα | 4 € — παρὰ πατρὸς | 

z. τοῦ π. Í) — τριακόσιοι | τῷ ἃ vo C τὲ 931 — 

ἄλλος | ἄλλοι C? δ — ἄλλῳ] ἄλλους CQ — τὸ ὁπλιτι- 

χὸν | om. τὸ ACO3 

ἄριστος | om. Ὡ — μείζονα | μεῖζον AQ3C — πονη- 

cavrtog | ποιήσαντος 9€ — Ἀδειμάντου | . . oc ACX 

— ἴδῃ ! ἤδη ἃ — à αὑτοῦ | . αὐτοῦ Αϑί — Haxat 

| . παὶ À — οὐδὲν | οὐδὲ Α — αὐτὸ | om. ACQO3t — 

ἡμῖν | om. ACQ3Í 
εἰς τ. Il. | ἐς AQ3U — τιμῶν | τεμὼν ΑΩϑί — διά- 
δημα | . στημα ACX --- καὶ οὐδὲ [ om. καὶ ὦ --- 

ἐρρωμένων  ἐρωμ. C — ἐξενέγκῃ |. . xecv Ὡ — μέσον 

| μέσους Ὡ — ἐφίππιον | . πειον ACQ — μέλλω 

μενεῖν | μέλλων £2 μένειν ΔΩ — τε ἄνω xai | 

τὲ (sic) ἄνω xal ἕξεσϑαι ἃ ἄνω τε καὶ κάτω ἕξε- 
σϑαι XQ 

τοσ. σε | om. σε Ὡ — τ. ἱππέας | om. OQ — ἐχέτω 

| ἀρχέτω Ὡ --- οὗτοσὶ | οὑτωσὶ ὦ --- 

προΐωμεν ACQ3 — Κεγχρεαῖς | Κεχρέαις 9 --- τὰ ἄλλα 

| τἄλλα 3€ --- διαβάλλωμεν | διαλάβωμεν ἈΟΩΞΙ — 

Ἰωνίαν | ἰονίαν X — διὰ K. | om. διὰ €) — Παμ- 

φυλίας | Παξυφολίας X) — Πισιδῶν | Πισίδων X πε- 

σιδῶνα f) — ἄχρι | ἄχρις ACOXI 
Eui|add. yàg €) — ἐπὶ "4g. | om. €) — ἐς τὰ γυμνὰ 

ὀστᾶ γυμνὰ ) — ἢ B. | καὶ AQ — σοι | cov AX — 



6. 84. 

c. 35. 

e. 39. 
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ἀποτετμῆσϑαι | τετμῆσϑαι Ὡ — ἀπίασι | ἀπιᾶσι Xl 
— ἡμῖν | om. €) — τοσούτῳ | τούτῳ ἈΟΩΒϑί --- ἐπὶ 
πᾶσι δὲ | om. δὲ 3l 
παρήλϑ. | om. Q --- íx. τε | om. τε Ὡ --- οἱ ἀπὸ B. | 
om. οἱ AC --- χατέλεξε | χατέαξε ΑΩϑί 

AAEIM | om. € — ἐπὶ Kr. | τοῦ AQ3C — διαφυλά- 
“1υκ. 

ξοντες | .. ξαν. ἃ — XZAM | Τιμόλαος Αϑί — γενέ- 
μενος | ἀπαγόμενος ἈΟΩΞ --- σὺ δὲ τί | om. τί ACOSI 
— ὦ 4 9 ΟἹ — AFK. | om. € --- μεσημβ. γὰρ | 
om. γὰρ CO3( — ἀνατετραμμένης | . γεγραμ. ACQ3 
— χαϑίσαντας || καϑίσαντα ΑϑΞί --- ἀναπαύσασϑαι | ava- 

παΐεσϑαι X) — τὸ λοιπ. | om. τὸ Ὡ --- στρατιώταις 
κάϑησαι | κάϑισαι στρ. Ὡ --- Εὖγε | om. ACO3( — 
ov | σὲ  --- παραποφανεῖσϑαι ἢ παρὰ τὸ φανεῖσϑαι 
ΑἹ — ZXAM. | om. X 

. Πρ. δή | δέ Ὡ — ἔσεσϑε | £oco9e« €). — προδώσετε 
| zgoócre ACQ3L — ἐπειδὰν | ὅταν Q) — ἀλαλάξαντες 
ἄλλάξαντες Ὡ — μῖξαι |] μίξαι À — λαμβάνωμεν | vo 
AC — xa$' αὑτοὺς | av. AX — ὄντας | om. Q — 
ἐπέλασιν | . Atv. AXI 

προχαλεῖται προς. . AX ἀνασῦναι | δῦ A — τὸ 
τρωϑ. | om. τὸ ΑΟΩΝ — ZAXM. | Avx. € — μοι | 
σοι AQ 

. προσκυνείτωσαν ἢ. νη. ACX — ὑμῶν | ἡμῖν AX — 
xat& | χάτα Ὡ — καὶ xa9. | om. xai ACO3( — 
καϑαιρήσω | xa9$ag. Ὡ — αἵ ἂν | οἱ ACQX — ὅρων 
ὁρῶν 9t 

ἐχστάδιος ἢ ἐξστάδιος ΑΟϑί ἐξαταδιος £2. — σοι || σε 
Ω -- ὅπερ ἂν  ἑὰν CO3t — ἐϑέλῃ | οπι. £C — καὶ 
μῖσος om. () — χρυσῷ | om. € — καὶ óogvo. .. 
πολλή | []9€* — τῶν πολ. | om. τῶν ACQ — τι [τοι 
Ω — ἢ ἐπελαύνουσι | ἢν ἐπελαύνωσι X2 ἢ ἐπελαύνωσι 
O3 — τῶν ἔξω | om. ACOI 

. ὃ zvg. | om. ὃ ACQ3( — ὁπόταν | vs ἂν AC ὁπότε 
ἂν € — εὔγραμμον | ἄγραμμον Ὡ — ἀνεπαίσϑητα | 

11Ὲ 
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ἀναπαίσϑητα X) — veo | νεὼς ACQX3( — παραμεένη 

| . μένη € 

c. 41. εὐϑῦναι | 99. Α — οὐκ air. | om. ACO3 — τας ἐπιβ. 

| om. τὰς Α — ἡδέος | ἡδέως C3t — ἐν avv. || om. ἐν I 

e. 42. xai τοιουτ. | om. καὶ Q3( — ἀεὶ ἐρρῶσϑαι || εὖ ἐρρ. 

Q — μόνον | om. ΑΟϑ — τοῦτο τούτω ACQO. — 

μοι | μὲ «à 
e. 43. ἔστω | ἔσται Ὡ — πᾶσιν | πᾶσι A --- δήμοις || seq. 

καὶ ACX — xal ὅτῳ . . . στόμα | om. Q — ὅτῳ | 

εἴτις AX — ἐπιμεμηνέναι | ἐπιμεμῆναι Ὡ — ὑπερο- 

ρῴην | ὑπερορῶ Ὡ --- Ὕλαν || λλ t 

c. 44. γιγνόμενον | γινομ. 9€ — δεήσει μὲ | om. μὲ 

ACQO3S( — τὰ τῶν ἄλλων | om. τὰ ΛΟΩ --- τὲ τ. 9. 

| om. τε €) --- Ἰνδοῖς | ivóoiv €) --- ἐπιπετόμενος | 

zer. om. ἐπι ACQ3L — ἐς x. | eig ΑΟϑΙ — ἁπάντων 

| ἅπαντα €) — εἴ τινες | οἵ τινες Q — τῆς γῆς | om. 

τῆς X203 — ἔγνων ἂν | add. ἔγνων AQ — εἰ τύχοι 

| & τύχοιμι ACQ3E— τούς τε || om. τε ὦ — ἐπιχέαντα 

| . χέοντα A30 — οἷον δὲ || oiov δὴ 1 — tor | 

πόρνος Ὡ — τῶν xg. | om. τῶν £1 — ομιλεῖν àv ἐξῆν 

óu. ἂν ἐξῇ O ὃμιλοῖεν ἂν ἐξῆ QA — εἴκοσιν | KC 

— ἀϑέατον | d9éavvov C — κοιμίσαντα || κοιμῆσαι 
(sic) Ὡ — χἀκεῖνο ἦν | κἀκεῖνος, om. ἦν C — μόνων 

| μόνον ἃ — τῷ βίῳ | om. τῷ C — oiov δὲ | δὴ AQ. 
— ὑγιείας | ὑγείας ACSL 

9, 45 ὑπερέπτης | . ἔπτης Q — ἐπέραστον᾽ | ἐπέρατον ὦ 

— x. τόδε | τάδε C3 — τοσούτους | . . τοις ἃ — 

δάχτυλον | δαχτύλιον CO3( — ἀναγκαιοτάτου | dva- 

yxalov X) — προςδεῖ ὃς περιϑέμενον | πρὸς διὸς 

περιϑέμενον ACQ3L --- σὲ παύσει | om. σὲ X 

| €, 46. οἷα | om. Ω — ἐν X.| om. ἐν ACQ --- μετ᾿ à. ] 

om. ACQ3( — ἀνεγρόμενοι | ἀνεγειρόμενοι Ὡ — λι- 

μώττοντες | λιμώττουσι Ὡ — πρὸ ὀλίγου | πρὸς 

ὀλίγον Ὡ — τῆς οἰχίας τὰς oix. X — μ. ov | om. 

ΔΟΩΒ. — ἀντὶ zx. ἀπὸ zx. ACOX 
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LUCIANI BIS ACCUSATUS. 

Cod. Gorl. — A Cod. Marc, 484 — ἢ 

Cod. Marc. 436 — 'Y Cod. Vat. 87 — 3E (Graeven). 
Cod. Vat. 90 τα FD 

6.1. αὐτίχα ys τοι ὃ uiv Ἥλιος οὑτοσὶ ζευξάμενος τὸ 
ἅρμα... αὐτίκα — ut exemplum adferam, velut 
Helios quam mon semper vacabat mectari et ambrosiae 
sed strenue negotia sua procurabat . . a Luciano haud 

alienum ut Nigr. e. 21. πῶς yàg οὐ γελοῖοι oi πλοῦ- 
τοῦντες αὐτίκα, correctum a Scheibe pro αὐτοὶ; saepius 
apud Aristophanem Av. 786 αὐτεχ᾽ ὑμῶν τῶν ϑεατῶν 
εἴ τις ἦν ὑπόπτερος . . . ἐχπετόμενος ἂν οὗτος ἠρίστησεν 
οἴχαδε. Nos similiter ,, gleich. — οὐδ᾽ ὅσον κνή- 
σασϑαι τὸ οὖς | κνήσασϑαι cum cod. () me tantillo 
quidem otio gaudebat, quantum ad titillandas aures opus 

est cf. c. 34. χαϑάπερ oi τὴν ψώραν ἡδέως xvoutvoi 
de ealumnia ec. 21. οἶδά τινας οὕτως ἡδέως γαργαλιζο- 
μένους τὰ ὦτα ὑπὸ τῶν διαβολῶν ὥσπερ τοὺς πτεροῖς 
χνωμένους — κἂν ὀλίγον ἢ ,vel paulum" Ex Luciani 
seriorumque omnium scriptis tota patet vocis xà» historia; 
est composita ex xal et c» potentiali eum indicativo vel 
optativo, ex xal et ἂν conditionali eum coniunctivo. In quo 
hoe tamen tenendum est, ubi καὶ in x&v conditionali est 
copula, cui adiungitur enuntiatio non decurtata sed integra 

et sui iuris, scribendum esse separatim καὶ ἂν vel xal ἢν, 
non xà», quod in codicibus saepe neglectum non semel 

codicum ope firmatum est. Accedit xà» sine verbo, quod 
prorsus in adverbii vim abiit, Denique abiecta omni 

originis memoria in usu est χ ἃν sequente εἰ cum enun- 
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6. 2. 

0. ὃ, 

e, 4, 

c 6. 
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tiatione conditional. Cf. vol. I P. LVI. LVII vol. II P.I 

Anach. c. 32. Navig. c. 26. Rhet. praec. c. 19. 21. 22. 
Pise, c. 22, A. Baar in Zeitschr. f. Oesterr. Gymn. 1885 

p. 407. — ἐκχκεχώφηται  ἐκκεκώφωται Cob. — δρομαῖος 
αὖϑις ἐς τὴν Κλάρον | ἐς τὴν Κλάρον recte om. a Fr. 
quod testibus Strabone, Pausania, Tacito non duo fuerunt 

oracula Clarium et Colophonium, sed unum Colophonium 

— πρὸς τὸν ἐπὶ τῆς γῆς βίον ἕκαστοι συντελοῦντες 
| ἕχαστος Cob. 
ἢν γάρ τι xal μικρὸν ἐπινυστάξωμεν. | εἰ γὰρ (QU) 
τι xüv μικρὸν ἐπινυστάσομεν (c. 1.) --- ἀληϑὴς tv- 
ϑὺς o Ἐπίκουρος | id est vere tum clamant Epicurum 
negare providos esse deos --- ἀπανταχῆ | ἀπανταχόσε 
DI — εἰ πιστεύσουσεν ἢ πιστεύουσιν U — ἀστεφάνωτοε 

. οἱ ναοὶ ἔσονται . . . ἀχνίσωτοι. . . αἱ ἀγυιαί, 

ἄσπονδοι δὲ [οἱ κρατῆρες ψυχροὶ δὲ] οἱ βωμοὶ καὶ 
ὅλως ἄϑυτα xal dxaAA. | [οἱ κρατῆρες ψυχροὶ δὲ] 
om. Sbdt, quod abundant postquam templa viae, arae 

nominata sunt, reliqua quod sequitur ὅλως complectitur. 
Cui emendationi patrocinatur Cod. l', in quo haee verba 
desunt. — ἄσιτος | &9vrog T — καὶ ὁ λιμὸς πολὺς | 

om. o 9 — καὶ oi uiv ἄλλοι om. ἄλλοι Cob. Sunt 
enim praeter gubernatorem omnes ἐπιβάται — 

(X0TE .. . σχολάζειν .. ἡμᾶς τῷ νέχταρι νομίζουσι | 
πότε X) — ὁπόσαι τὰς ἐπιστήμας ... ξυνέστησαν | om. 
ΩΓ ταῖς ἐπιστήμαις xal τέχναις restit. ex c. 13. — 
σχολάζειν... τῷ νέκταρι — nectari vacare, ut vacare 
studiis, expressum fortasse ex Latino, quae vestigia in 
Luciano observanda esse bene monuit Bieler (über die Echt- 

heit des Lucianischen Dialogs de Parasito). Hildesheim 1890, 

τί οὖν δοκεῖ; προτίϑεμεν ἢ ϑέλεις παραγγελοῦμεν; 

προτιϑέναι ἢ ϑέλεις προ (T) ayy (1€ μεν Sbdt. quae 
est solita apud Lucianum structura. — ἐξεῖναι ἐφέντι ἐπ᾿ 
ἐμὲ δικάζεσϑαι ἢ ἐφίημε Solemnis vox, qua ad aliud iudi- 
cium provocatur cf. 12. 22 

περινοστοῦσι περιέρχονται ΩΤ 



Ο. ἤ. 

c. 8. 

c. 11. 
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προσποιεῖσϑαι idem quod ὑποχρίνεσϑαι in scaena partes 
alicuius. suscipere, imitari. — χἂν ἐνίοις . . ἐντύχῃς | 
Cf. ad. c. 1. 
καταπτοῖο || κατάπτοιο Cob, — εἰ μηδὲν ἄλλο, αἰδοῖ τοῦ 
σχήματος μετριώτερα διαμαρτάνουσιν. Esse hoc philo- 
Sophorum σχῆμα (habitum) ex praecedentibus verbis intelle- 

gitur. Omnino σχῆμα nunquam absolute usurpatur, sed ita, 

ut quo referendum sit vel ex contextu ac sensu redundet 

vel attributo sive substantivo sive adiectivo accurate de- 

finiatur ef. c. 28. 29 xarà τὸ σχῆμα τοῦ διαλόγου c. 30, 
—Étt yàg αὐτοὺς μετέβαπτεν 1) φιλοσοφία παραλαβοῦσα 

. ὅπόσοι μὲν οὖν ἐς κόρον ἔπιον τῆς βαφῆς, χρηστοὶ 

ἀχριβῶς ἀπετελέσϑησαν... ἑτοιμότατοι" ὅσοι δὲ. .. 

παρδαλωτοὶ τὴν χρόαν | ἐπεὶ pro £z in optimis libris 
ΩΓ, οὖν del. Sbdt.; pro puneto commate posito παραλα- 
βοῦσα, ὁπόσοι... et ὅσοι non interrupto Sermone usque 
ad χρόαν continuantur. Philosophia est tinetura qua ho- 

mines magis minus loti philosophi fiunt. Est autem triplex 

genus, primum (ὁπόσοι) eorum, qui integram et plenam 
eam in se receperunt, χρηστοί ideo nominati, alterum 

(ὅσοι) qui meliores vulgo non satis tamen tincti sed semi- 

docti vel semiphilosophi sunt, μιξόλευκοι vel παρδαλωτοὶ 
tijv χρόα, tertium, (εἰσὶ δ᾽ o1) qui extrinsecus tantum atti- 
gerunt amphoram in qua condita est tinctura et summis tan- 

tum digitis uncti sunt, philosophiilli nominenon digni. In quo - 

tertio genere restat aliquod mendum tollendum, si quidem 

mutata sede particulae xai legendum est ψαύσαντες éxro- 

G9ev v. λέβητος καὶ ἄκρῳ τῷ δαχτύλῳ ἐπιχρισάμενοι, non 

ψαύσαντες .. ἄχρῳ τῷ δακτύλῳ καὶ ἐπιχρισάμενοι"... 
μεγαλοφωνότεροι — ϑρασύτεροι . . ὕστεροι || μεγα- 
λοφωνότατοι ... t&tOL . . στατοι Cob, Αἰ quod fere 
bini inter se litigantes disputant, ferri possunt comparativi 

— ἀγκύλῳ τῷ δακτύλῳ ἀποξυόμενοι | ἀγκῶνι 
ἀποξ. Egregie Cob. qui Gy x óv« in ἀγκύλῳ depravatum, 
τῷ δακτύλῳ temere additum (cf. c. 8) iudicans, ἀγχῶνι 

ἀποξύεσϑαι affine dieit esse ἀγκῶνι ἀπομύττεσϑαι ,cu- 
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c. 12. 

e. 18. 

e. 14. 

e. 15. 

e. 16. 

c. 17 

6, 18. 

e. 19, 
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bito se emungere" quod est hominum agrestium — xal 
τι ἀγαϑόν | καὶ τί dya90v. Sbát. 
5 δὲ ἔφεσις. Cf. c. 4. 

οἶσϑα ὃ δράσομεν. Sic omnes codices praeter A — 
λειποταξίου || λιποταξίου V 

διανύσωμεν | διαλύσωμεν (Q'T) διαλύσομεν T — 

δεδικάσονται ἐχδικασϑήσονται CÓób. — εἰ xal μὴ xaAa«- 
ov|veaocv QF. Sunt quasi duae semitae per totum hunc 
dialogum, diversae, quarum eum vix dici possit utra 

rectior sit, codices optimae notae et hie et alias OT 
sequendum esse duxi, — Ρητορικὴ κακώσεως τῷ Σύρῳ 
πρὸς τὸν Σύρον Sbdt. quia ΩΓᾺ habent τὸν Σύρον, 
idemque suprascriptum est in À, praeterea in ' est τῶν 

Σύρων quod proxime abest a τὸν X. denique quod eadem 
formula in c. 19. καϑίσατε oí τῇ Στοᾷ πρὲς τὴν Hóo- 
νὴν λαχόντες. 

x&v» ἐπὶ τριωβόλῳ | De κἂν cf. ad. e. 1. — πλὴν εὐ- 
yvOuova ys ταῦτα ἔοικεν ἀξιοῦν ut correxi Pisc. c. 10. 

ἔοικε γὰρ οὐκ ἄλογα ὃ ἀνὴρ ἀξιοῦν. 
μηδὲν αἰσχρὸν ὧν πράξειεν οἰόμενοι! προστάξειεν 
Ω et (ἰὰ ras.) — ψαλτρίας || ψάλτριαν XI 
xai τὴν αὐλητρίδα κατεσιώπα | σιώπα Μ. — οἵ... εἶδον 
| oi... ἐδόντες U --- ἀφαιρεῖται! ἀφῃρεῖτο 9 
— ἠρυϑρία δὲ κατ᾽ αἱ δῶ τῶν δρωμένων | καὶ 
αἰδοῖ τ. δ. Sbdt, cf. c. 8. αἰδοῖ τοῦ σχήματος. καὶ (quod 
Γ habet) et xarà in codicibus notum est persimilia esse 
Signa. — κόσμιον ἄνϑρωπον ἢ ἄνδρα QU; ἄνϑρο- 
πος fere eum contemptu quodam usurpatur cf. Iup. trag. 

c. 44. Lucianus vol. II. P. II. pag. 187. 

ἄγε ón| ἄγετε ΩΓ — ἀνάστητε | [] ΩΓ 
ἣ κατάγραφος ἢ, τὰ ποικίλα σὺ ἤδη λέγε | 7] κατά- 
γραφος deleto ἣ τὰ ποικίλα. Sbdt. Permirum enim, 
ἣ τὰ ποικίλα tam diu aetatem tulisse. Nempe ἣ κατάγρα- 
φος est ipsa Stoa et 7; τὰ ποικίλα nil nisi glossa ad ex- 
plieandum ἣ xarayg. male addita, — ἐσχευασμένη || &ve- 
σχευασμένη Cob. 
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c. 23. 

c. 25. 
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ἐξετάζεται... πότερον χοίρων δίχην .. ἠἡδομένους 
χρὴ βιοῦν [ δεῖ ζῆν ΩΓ ἡδομένους abesse potest, 
idque delevit Madvig, sed propter alteram partem 7 γη- 

σομένους . .. φιλοσοφεῖν ut Lucianus est numerosae 

orationis observantissimus non est quod exterminemus, 

— οὐδὲν σεμνὸν οὐδὲ μεγαλόφρον &7w«v0oobvrac | 
μηδὲν (QU) μέγα ἐννοοῦντας Sbdt. Promiseue videtur 

οὐδὲν et μηδὲν adhiberi ut adv. indoct. c. 5 ὃ κυβερνᾶν 
οὐκ εἰδὼς xal ἱππεύειν μὴ μεμελητηκὼς. Constat autem 
non tam eertis finibus οὐ et μὴ apud serioris temporis 
scriptores distineri sed motibus diversis animi tanquam 

fluere ac fluetuari, Idem cernitur in iis enuntiatis, in qui- 

bus particula ὧν dominatur. Nempe ut veteres constanter 
sequebantur in dicendo certam legem, ita sequiores magis 

magisque coeperant pro lege obnoxii esse libidini. — 

Pro μεγαλόφρον in V est μέγα (ef. 28 μέγα φρονήσας) 
quod aptius est sequenti ἐννοοῦντας. ἐννοοῦντας serip- 
Si pro ἐπινοοῦντας satis noto quod inter utrumque in- 

tercedit diserimine, quo é£zmvosiv est aliquid (obiter) 
observare in aliqua re, ἐννοεῖν, penetrare, insinuare se 
in aliquam rem. (σεμνὸν οὐδὲ om. in OD) — ἤκουον | 
axovo XQU Cob. Ddf. — πλὴν ἀλ. ἐκεῖνα | ἐχεῖνο Bk. 
διαί, τῶν ὅρχων || τοῦ ὅρκου 
μάτην οὖν ἀνελϑόντες ὦσε} Addere solet L. ϑέλεις, unde 
pendeat conjunetivus ὦσι. Nos: ,,Sollen sie... gekommen 

Bein ?« 

ὃ Πύρρων δὲ οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἀνελήλυϑε xal ἐῳκειτοῦτο 
πράξειν. | Locus obscurissimus varie tentatus. Mihi illud 
ἐῴκει simili locutione verbi δοκῶ videtur illustrari cum 
futuro. Ut enim óoxe c. fut. veluti de domo c. 15. προῦσ- 

ϑήσειν μοι δοκῶ Pisc. c. 39, αὐτὸ ποιήσειν μοι δοχῶ 
accedit ad sententiam volo aliquid facere, sic ἐῴκει τοῦτο 

πράξειν significat videbatur id facturus esse, addito ov 
quod h. l. necessarium est, non videbatur id facturus esse 

4. e. nolebat, opinor, id facere) — καὶ ξένην || om 
ΩΓ, glossa praec. χαιρὴν. 
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ὅ τι χρήσαιτο ἑαυτῷ ovx εἰδότα quid de se faceret ig- 
norans, Cf. ad. Imagines vol. I P. II p. XCVIII vol. II 

P. II pag. 169. 

e. 28. μέγα φρονήσας cf. c. 20. μηδὲν μέγα:ἐννοοῦντα. — αὐτος 

c. 29. 

e. 31. 

c. 33, 

δὲ... τὸν ἀπὸ τοῦ σχήματος τὸν Διάλογον Φι- 
λοσοφίας υἱὸν εἶναι λεγόμενον ὑπεραγαπήσας. .. 
τούτῳ σύνεστι | τὸν y. ἐκεῖνον τὸν ἀπὸ τοῦ σχή- 
ματος Φιλοσοφίας υἱὸν εἶναι λεγόμενον τὸν 
Διάλογον τούτῳ... σύνεστι. Non. posse ferri τὸν ἀπὸ 
τοῦ σχήματος ex iis elucet, quae de hac voce supra (c. 8.) 
exposui ideoque coniunxi τὸν ἀπὸ τοῦ σχήματος Φιλο- 
σοφίας υἱὸν εἶναι λεγόμενον. (propter philosophorum 
habitum). — x oux à ἐρωτήματα κομματικὰά ἐρ. CU 
Id enim inter rhetoricam artem et philosophiae sermonem 

interesse dicit, ut philosophia continua oratione utatur, dia- 

logus minuta tantum fragmina sermonis exhibeat. — βρα- 

χεῖς τινας λόγους ávazAéx ov xal συλλαβίζων | ἄν α- 
λέγων Sbdt, Non agitur de plenis coronis sed de singu- 
lis foliis tanquam per syllabas (κόμματικα ἐρωτήματα) 
aegre collectis. Melius igitur quam ἀναπλέκων vide- 
tur ἀναλέγων, quocum aptissime convenit ovAAapi- 

ζειν . . ef. de electro e. 3. ἀναλέγοντας τῶν αἰγείρων 
τὰ δάκρυα. At Piscator c. 6 recte £ τις ἀναλέξασϑαί 
τε αὐτὰ ἐπίσταιτο καὶ ἀναπλέξαι καὶ ἁρμόσαι. ---- ἀλλὰ 
οἶμαι καὶ εἰς ἐκεῖνον ὑβρίζειν | và ὅμοια Fr. — 
τοῦτο μὲν ἀπίϑανον | ἀμήχανον. Vario modo hoc 
vocabulum sive activo sive passivo sensu nuncupatur. Hoe 

autem loeo in ἀμήχανον est corrigendum, nam dialogus 
non potest esse nisi inter duos vel plures χατὰ τὸ σχῆμα 

τοῦ διαλόγου, sicut docent quae sequuntur οὐ γὰρ οἷόντε 
μόνον αὐτὸν ἀπολογεῖσϑαι. 
κοσμουμένην ᾿κομμουμένην Cob. — ῷδάς vwag 

ἑταιρικάς  ἐρωτικάς Γ --- τ. ἄνδρας τοὺς δικ. 

| om. τοὺς Fr. 
ποτώμενον || πετόμενον 37 — χατασπάσας αὐτὸς ἤδη 

αὐτὸν Sbdt. αὐτόϑιε Fr. 
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c. 34. ἕπερ μάλιστα λυπεῖ || ὅπερ Fr. Sbdt. Dàdf. 
9. 35. τούτῳ ἔϑος ἐστὶ xai πᾶσι | del. καὶ Fr. Sbdt, 

[LUCIANI) DE PARASITO. 

Optime de hoc dialogo meruit C. G. Cobet in oratione de arte 
interpretandi grammatices et critices fundamentis innixa primario 

c. 

philologi officio habita Lugduni Batavorum MDCCCXLVYII. 

1. μεταδῴης  μεταδοίης Cob. — ἔργῳ uiv οὖν κατορϑοῦν 
φημι ἤδη, εἰ δὲ καὶ σοὶ λόγῳ ovx ἔχω εἰπεῖν | om. 

σοὶ ϑᾶϊ. Affirmat Tychiades — se ἔργω quidem artem 
suam sustinere (χατορϑοῦν) posse, num etiam λόγῳ nes- 
cire se fatetur — αὖϑις [|εἰσαῦϑις Cob. alias — ἀλλ᾽ 
οὐχ ἀνέξομαι || referendum ad εἰςαῦϑες nolle se diutius 

expectare, sed statim audire. Iterum roganti 'Tych. 

sequitur alterum εἰςαῦϑις cui denuo respondet μηδα- 

μῶς" ἀλλ᾽ ἤδη λέγε. Opposita sunt ἔργῳ et λόγῳ, non 
personae, quamobrem extinxi σοὶ. 

- προοῖσται ἢ προῶσται Jacobs Df. quod Cob. impro- 
bavit, non emendavit, Legendum opinor x o o ózczat 

praevidi multum futurum esse risum — ἐπιγράφοι- 

μεν ᾿ἐπιγράψομεν Cob. ut infra c. 3. £yxaca- 
λέξομεν. 

. Ὀρϑῶς ἐκείνου ys εἰπόντος οὕτως ἀπεμνημόνευσας | 
ὀρϑ. ἐκεῖνός γε εἶπεν ὅστις ἦν, OU τε ἀπεμν. Cob. 
quem sequor, ita tamen, ut negem hane esse lectionem 

optimi quem dicit codieis Marciani (436 V) in quo non 

Ὀρϑῶς sed ovx 099 Gc ἐκεῖνο ys εἶπεν (οὗτος) 
σὺ tt ἀπεμνημόνευσας; neque magis video unde vir 
summus illa verba ὅστις ἦν, quae nisi fallor neque 
in optimo illo codice neque in eo inveniuntur, qui certe 

ab huius Cod, ('P) virtutibus proxime abest Marcianus 
434 Ὡ -- φέρε δή xa9' ἕχαστον τοῖς τῆς τέχνης 
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εἴδεσιν ἐφαρμόζοντες τὴν παρασιτικὴν εἰ συνάδει, σκο- 
πῶμεν, καὶ ὃ περὶ αὐτῆς λόγος, ἀλλὰ μὴ καϑάπερ 
αἵ πονηραὶ χύτραι μὴ σαϑρὸν ἀποφϑέγγηται Corrup- 
tus sine dubio hic locus. Sententia opinor haec est: 

Ad omnia artis genera accommodata ars parasitica quae- 

ratur num concinat eius ratio (λόγος) cum ceteris, an 

quemadmodum  vitiosae testae concussu fractae cum stri- 

dore male dissonet. Quorum verborum pars prior 

usque ad περὶ αἰτῆς λόγος perlucida est, sola coniunctione 

καὶ quae ferri non potest turbata, Altera pars, in qua 

duae structurae confusae sunt, ,,8i cum bonis codicibus 

Cob.*4 submota ἀλλὰ μὴ forma enuntiationis interroga- 
tiva ἢ substituatur, non minus sana est, Postremo de- 
lendum auctore Cob. μὴ ante σαϑρὸν et extrema vox 
ἀποφϑέγγηται mutanda in ὑποφϑέγγεται, quae testi- 
monio Plutarchi mor, 94 σαϑρὸν ὑπηχεῖ satis defenditur, 
Restat igitur Φέρε δὴ xa9' ἕχαστον τοῖς τῆς τέχνης 
εἴδεσιν ἐφαρμόζοντες τὴν παρασιτικήν, εἰ συνᾷδει σκο- 
πῶμεν € περὶ αὐτῆς λόγος, ἢ καϑάπερ αἱ πονηραὶ 
χύτραι διαχρουόμεναι σαϑρὸν ὑποφϑέγγεται. Sbdt. 

. tí δὲ, τὸ ἐπίστασϑαι τὰς ἀρετὰς... τῶν σιτίων .. 

πολυπραγμοσύνην ἀτέχνου τινὸς εἶναί σοι δοχεῖ 

| πολυπραγμοσύνης.. Madvig. 
ἐν γυμνασίῳ | γυμνασίᾳ exercitatio. Probe discer- 

nenda per totum hune dialogum γυμνάσια (gymnasia,) et 
γυμνασίαι γυμνάσματα. (exercitationes) — dx oAAva- 
σιν | ἀπόλλυσιν ΔΩ Cob. εἰ uy . . εἶεν | ety Ὡ 

οὐδὲν εὐχρ. εὑρίσκω ἐν τῷ βίῳ ov| τῶν ev τῷ βίῳ 
Cob. Sbdt, — c. 8. χατορϑοῖ | Cf. c. 1 — οὐχ οὕτως 
| οὐχ οὗτος Sbdt. ex οὐδ᾽ οὗτος €. 

. xal μὴν κυβερν. [ καὶ μὴν καὶ xvg. V Ad augendam 
conjunetionum vim et momentum augetur apud seriores 

saepissime etiam numerus particularum, 

. ἀποδῷς || ἀποδώσεις Cob. 
μᾶλλον τὴν αὐτοῦ γνώμην ποιεῖ φανερωτέραν | 
Augetur vis comparativorum addito μᾶλλον cf. c. 43. 



€. 11. 

e. 12. 

e. 14. 
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superlativorum addito μάλιστα c. 39. μάλιστα χρησι- 
μώτατοι. 
τῆς Σχερίας ᾿ ἀπὸ τῆς Xy. Cob. 

παρασιτὸς ἐστι καὶ οὐχ ὃς λέγει | (T) οὐχ ὡς λέγει V A 
neutrum placet. — οὐχ ὅπως ἡδέως ζήσεται ἀλλ᾽ οὐδὲ 
ζήσεται | non. tantum non. suaviter vivet, sed me vivet 
quiden. Dudum constat quod sequentia docent de so- 

lemni hoe usu, quo ut apud Latinos prius enuntiatum 

Sine negatione et ipsum negativum est prout alterum. 

— πολλὰ tot | πολλ᾽ ἄτοπα Y — παρέχει || ὑπάρχει 
Cob. — λέγω δὴ | A. δὲ Sbdt. siquidem δὴ spectat ad 
peraeta et praesentia, δέ ad futura. — πᾶσα avayxg 
| Non superfluum puto huius usus substantivorum sine 
verbo nonnulla exempla adferre: συγγνώμη, ἄκρα εὑ- 
δαιμονία, φϑόνος οὐδεὶς, ἔλεγχος Gag. 

οὐχ ἕτερον μέν τι διώχει || Cob. supplet οὐχ ἕτερον 
μὲν πράττει, ἕτερον δὲ διώχει; Sed non opus 
videtur, quod illorum quae addidit verborum sensus in- 

est in sequentibus ἄλλο τὸ αὐτὸ. . . . γίγνεται --- οὗ 

ἔνεχα γίγνεται | τὸ οὗ ἔνεκα y. Cob. 

6. 15. ἐκεῖνα || . vo — διατελοῦσι | ἐπε. . . Cob. Ddf. 

c. 16. κατορϑοῦν | Cf. c. 1. recte constituere. Post νοσοῦν- 

18. e 

e. 24, 

e. 25. 

τας Cob. et Ddf, inserunt ex Cod. Y ταύτην δὲ τὴν 
τέχνην. 

ὑπάρχει | παρέχει Cob. Ddf. — μηδὲν ἔχοντι | τῷ μηδὲν 
ἔχοντι Ddf. 

xarà Σωχρ. ᾿ x. τὸν Σωχράτη Ἢ Cob. Ddf. 

.0Ux ἂν ἄλλο tt εὕροις ἢ ἀρχὴν παρασιτικῆς ἢ 
οὐκ ἂν ἄλλοϑι εὕροις Bbdt., deletis 7 ἀρχὴν παρασι- 
τιχῆς, quoniam amicitia non solum initium artis parasiti- 

eae, sed tota parasitioa amicitia nititur — ποταπὸς 
δὲ οὗτος ὃ φίλος || om. ὃ Cob. Ddf 

ἐχεῖνα | . . o. Sbdt. 
ἀποφαίνῃ | .. ve«g Cob. (ἀποφαίνει V) — ἀντὶ vov- 

tov ὅς εἰμι | ἀντὶ τοῦ Cob. Ddf, 
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e. 26, 

c. 27. 

c. 28. 

c. 29. 

e, 30. 

e, 31. 

c. 32. 

o. 88. 

e. 37. 

e, 39. 

e, 40, 

e. 41. 

e. 42, 

ADNOTATIO CRITICA. 

φέρε δὲ | Recte, quamquam adversus (2M Cob. Ddf. qui 
δὴ habent. Non enim peraeta complectens ad novum 
aliquid transit, sed pergit de altera parte discriminis 

exponere --- ὡς xal χατ᾽ ἰδίαν | ἰδίᾳ, om. καὶ V — 

ἐπειδὰν | add, γοῦν 'Y — ὡμολόγηται δὴ ... ἀποφαί- 
vovtai τινες * * * || lacuna quam supplet Bk, verbo zQo- 
τεύειν. — oí αὐτοὶ | om. οἱ Ῥ 

γνώμης κρατεῖν mutata panlulum significatione in eadem 
sententia manere, Sexc jemer. Sfteinung fein, dominari. 

κἂν παρέλϑοι τις | καὶ QW — φιλοσοφία | σοφέα. 
ταὐτὰ φαίη τις ἂν | ταῦτα QV — οὗ μία κατά- 
ληψις oUx ἐστι | om. μία Ὁ 

ἐμοίγε δοκεῖ ἣ παρασιτικὴ κινδυνεύειν .. καὶ 

σοφία εἶναι [ἐμοίγε δοκεῖν... κινδυνεύει 
50α,, 

xal σὺ γιγνώσκων | σὶ εὖ yvy. om. καὶ — ἀπορῶ 
οὕστινας καὶ εὕρῃς εἰπεῖν | κἂν εὕροις. V Sbdt. . 
»ξὕροις pro ἔχοις novum et inauditum Cob. — οὐς 
ἥκιστα ofec||- σὺ οἴει Y — 
ἐκάϑητο παρασιτῶν Διονυσίῳ xal ταῖς Zoxg. 
διατριβαῖς ἐῤδῥῶσϑαι φράσας | παρὰ τῷ Διονυσίῳ 
τῷ Avxtío 'Y, om. καὶ Sbdt. 
xal αὐτὸς . . Νηλέως ἦν | del. Cobet. 
παρασιτίᾳ σπουδάσαντας || [studere], recte neque 
mutandum ut Dindorfius vult in παρασιτεῖν, Sed est hie 

verbi σπουδάζειν usus cum structura ex Latino, ut videtur, 
expressus. 
μάλιστα χρησιμώτατοι. Cfr. ad c. 10. Alio modo am- 
plificata est vis superlativi in c. 42. ὁ δὲ δὴ κορυφαιό- 
t&Toc,n quo quae in nomine inest vis superlativa 

(Κορυφαιος) augetur etiam forma. 

ὥσπερ ἐκείνους τινὸς δεομένους ἀναλήψεως | ἀεί 
τινος Cob. 

χαλὼς δὲ καὶ εἰ ἀποϑᾶνοι καλῶς | καλῶς om. Sbdt. 

- λείψαντα || λιπόντα. 
οὐχ ὅπως . .. ἀλλ᾽ οὐδὲ cf. e, 12. ὅτι . . εἶχε || om. 



c. 52. 

c. 53. 

c. 55. 
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quoniam a re proposita aliena sunt Cob. — εὐϑὺς τῇ xaray- 
γελίᾳ τοῦ Φιλίππου πολέμου | om. Φιλίππου Sbdt. 
ὃ δὲ δὴ κορυφαιότατος | Vide ad c. 39. — διήκουσας 
ἤκουσας Ὡ 

. ἠσκημένοι || ἠσκηχότες AQ. — ἢ εἴπερ ἐστρατεύσαντο 
πάντες ἔφυγον || ἢ εἴπερ ἄρα πάντες ἔφυγον Cob. 

. οὐδεὶς ὃς | οὐδ. ὅστις ΩΨ — τὸ σῶμα γενναιότατος 
xal δικαιότατος | Cob. expungit xal δικαιότατος. 
Fortasse ex prioribus restituendum est xai τὴν γνώμην 
(vel τὴν ψυχὴν) δικαιότατος Sbdt. 

. τῷ ᾿ἀγαμέμνονι παρασίτοι τοῦ Ayauéuvovog πα- 
ρασ. V. — οἱ voci μὲν γενναῖος ὃ παράσιτος | οὗτος 
»ne Lucianus quidem οὑτοσὶ de absente dicere potuit'* Cobet 

om. ὁ 'F 
. ὡς ἐτράφημεν [ ὡς évroaq qv περ Cob. c. 49. ov γὰρ 

ἀλλ᾽ ὃν ἐν πολέμῳ μαχεσϑαί φησιν ἑστιάσει, εἰ καὶ 
εὐϑὺς ἅμα ἕῳ μάχεσϑαι δέοι | (T) ἄλλον pro ὁλλ᾽ ὃν 
ΩΦ, Reliqua omnia sine medela iacent, — ἐν πρώτοις 

ἐν τοῖς xo. Bieler. 
.ὥσπερ ἐν συμποσίῳ καλῷ καλῶς καταχειμένῳ | 

[καλῶς] QW. --- οὐχὶ εἰς συμπόσιον | om. εἰς €) Cob. 
. ἀλλὰ κἂν ἐπ᾽ αὐτὸν ὃ σῦς τὸν ὀδόντα ϑήγῃ καὶ 
ἂν Sbdt, Cf. ad Bis acc. c. t. 
ὃ μὲν xag. οὕτως ἔχει πρὸς ἀργύριον ὡς οὐκ ἂν τις 

οὐδὲ πρὸς τὰς ἐν τοῖς αἰγιαλοῖς ψηφῖδας 

ἀμελῶς ἔχοι. Sententia, qua Paras. dicitur non 
aliter contemnere argentum, quam qui caleulos per 

littora sparsos despicit, est perspicua sed turbata, quod 

duae dietiones in unam confluxerunt male inserto ἀμελῶς: 

Par. adeo flocci pendit argentum ut nemo non despicit 

ealeulos per litora sparsos.  Brevissima et simplicissima 

haee igitur erit forma, ὃ μὲν zx. οὕτως ἔχει πρὸς ἀργύριον 
ὡς ἂν τις πρὸς τὰς ἐν τ. aly. ψηφῖδας ἔχοι. Sbdt, 
ἔξωϑεν | ἔξω Cob. 
τόξα ἐνεσχευασμένους | τὰ ξύλα Sbdt. quod firmatur 
sequentibus ξύλα μὲν γὰρ ἔχουσι xal ἐς βαλανεῖον 

Lucian III. 18 
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ἀπιόντες. Egregie autem adpositum est ἐνεσχευασμένους, 
quod ξιίλα quasi in habitu et apparatu philosophorum 

numerantur. Cf. Xenoph. Cyropaed. VIL. 6. 12. 52. — roi 

δὲ χκαταπρηςϑέντας || καταπτισϑέντας. Cob. 

c. 60, εἰ μὴ αἴσχιον ταὐτὸ τὸ ὄνομα || αἰσχρὸν. 

LUCIANI ANACHARSIS. 

Cod. Marc. 431 — ἃ Cod. Laurent. — €^ 1—16. 
Cod. Mut. 1—22. In Cod. Gorl. non est. 

c 1, χαίτοι correctivum, quo ad propositum revocatur — 

xat' ἀρχὰς ut ἐξ ἀρχῆς, ἀπ᾿ ἀρχῆς, τὴν ἀρχὴν saepe apud 
Lucianum, — ἣν ἐδού — en videsis, et solum ἢ» et 
conjunctum (ἢν ióov) — ἀράμενος .. ἐκ τοῖν σχελοῖν 
ἀφῆκεν | om. ἐκ Cob. 

. ὑποβαλλόμενος | . . BaA. . . Φ Cob. — αἱ ἐγχέλυες 

|. .«1εες Cob. — οὕτως αἴματος αὐτῷ... ἀναπέπλησται 
τὸ στόμα, πὺξ. . παταχϑέντος ἐς τὴν γνάϑον | om. ἐς 
Cob. Praeterea Cob. expungit αὐτῷ et παταχϑέντος 
mutat in παταχϑεὶς quod non concordet αὐτῷ cum 

παταχϑέντος. Sed ferri tamen potest ut apud Latinos 

in ablativo absoluto diversi casus subiecti vel obiecti. 

M. Seyffert — 'Tollo autem eum Cob. ἐς secundum notissi- 

mum usum eiusmodi verborum velut ἐξεχόπην τὸν 0g- 

ϑαλμόν, ἐπλήγην τὸν ὦμον similia, — ἄλλοι δὲ . .. 
ἀναπηδῶσιν ὥσπερ ϑέοντες ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ μέ- 
γοντὲς. Non est certum quoddam saltationis genus, 

neque schema saltationis, sed significantur, opinor, illi 

ex eodem loco saltus singuli (gyogaí), quos gallico voca- 

bulo nos dicimus entrechats. 

. ἢν γοῦν ἐνδιατρίψῃς .. τῇ Ἑλλάδι οὐκ ἐς μαχρὰν 
tig xal αὐτὸς ἔσῃ τῶν πεπηλωμένων | εἷς del. Sbdt., 
intrusum ab iis, qui non meminerunt saepe partitivos 

genitivos usurpari a Luciano, non suspensos ab eic, τις. 

Cf. Lucianea mea. — ἐμὲ, εἴ τις... τοιοῦτο τι δια- 
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C. 

c. 

C. 

c, 

10. 

11. 

14. 

16. 
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ϑείη τοιοῦτό τι vel οὕτω διατιϑέναι — aliquem ita 
afficere. Aliter c. 9. ἄξια τοῖς διαϑεῖσιν αὐτά — dis- 
ponere. 
ἄλλα δὲ ἡμῖν ἐστι y vuv a 01a τοιαῦτα πυγμῆς xal 
δίσκου [γυμνάσματα τοιαῦτα ut supra τῶν γυμ- 
νασμάτων δὲ τούτων... πάλη... Of. ad Paras. c. 6. 
Discernendum enim inter τὸ γυμνάσιον et singulas quales 
hoc loco nominantur exercitationes γυμνάσματα vel yo gu- 
vaócíat. 

πάνσεμνα . . κατέλεξας τὰ d9AAÀ. xal, ἄξια τοῖς .. 
διαϑεῖσιν αὐτὰ φιλοτιμεῖσϑαι | Ab ἄξια pendet φιλοτι- 
μεῖσϑαι, non τοῖς διαϑεῖσιν αὐτά. — ὡς οὐχ ἐνόν — 
quasi non liceat Seyff. — τοῦτο quc . . . ἔχοντες. 
Adposui signum interrogationis. — τοσοῦτον πλῆϑος 

].. το b. — ἐπ᾿ ὀλίγων | coram cf. c. 17. — ῥαινο- 
μένους | δεομένους Cob. 
πολλὰ τὰ ÓvOytoij ἀνασχόμενον... τότ᾽ ἤδη - - - περι- 
μένειν. Praecedente partieipio aoristirore, uttemporis 
vis augeatur. Eodem modo εἶτα similia cf. c. 35. 

ϑαϊμάτια | ϑοϊμάτια ΩΦ — χἂν ἐπ᾿ ὀλίγων τῶν uag- 
τύρων πάϑῃ τις | om. τῶν Φ De xàv cf. Bis δοουβ. c. 1. 
— De σχολαζουσιν ἐπὶ τοῖς τοιοῦτοις cf. c. 9. ὑπερε- 
σπουδακέναι. 

ὅπως ἂν τὰ καλλιστα οἰκηϑείη πόλις | om. τὰ Cob. 
Idem error c. 30. ἐς πόλεμον τὰ ἄριστα παρεσχευασ- 
μένη. Recte c. 18. ὅπως ἂν ἄριστα πόλις oixoito. 

ἀπὸ γὰρ... γίγνεται. Αἀᾷ, punctum — μηδ᾽ ἐκείνων 
ἔτι καταγελᾶν || μὴ Ὡ — εἰρήσεται γὰρ || de iis, quae 
quis veretur dic?re; differt εἰρήσεται γὰρ τἀληϑὲς ut 
dicam, quod verum est. — ὡς μὴ μόνος ἐν ὑμῖν ξενί- 
ζοιμι τῷ οχήματι ἢ μόνος del. Sbdt. nam verisimile est, 
etiam alios in Graecia peregrinos alio cultu uti — γηραιὸς 
ἤδη ἄνϑρωπος | add. ὧν cf. c. 39. ἐκπρόϑεσμος ὦν. 
c. 17. σοφὸς δὲ ὧν μετεπαίδευσέ us — ἐγὼ μὲν vuiv 

ἔγραψα τοὺς νόμους οἵους ἂν ᾧμην ὠφελ. ἔσεσϑαι 
| eieiendum ἃ» Sbdt. Cob. 

18* 
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. τὰ δ᾽ ἄλλα... διδάξῃ ut. . ἕκαστον ἐν τῷ μέρει || ἐν τῷ u, 
de personis, quae invicem aliquid faciunt, ἐν μέρει de 

rebus, quae invicem fiunt οὗ c. 19. λέγουσιν ἐν τῷ μέρεε 

c. 40. ὡς xal αὐτὸς ἐν τῷ μέρει διεξέλϑης — εἰ τὰ 

μετὰ ταῦτα πολλὰ ἐπιῤῥέοι [ v . . . ἐπιρρέη C. 

. olód σοι καὶ ἐπὶ τούτοις || om. καὶ Ὡ --- δείνωσιν terro- 
rem, rarum hoe sensu vocabulum — ὃ Ἀρεοπαγίτης ἐγὼ 
τοῦτο γὰρ ἔϑου μὲ | τοῦτον Sbdt. Areopagitam. Non 
enim de nomine sed de munere agitur cf. ϑεῖναί τινὰ 

αἰχμητήν, Hom. Il. I. 196. 

. μαϑήματα xal γυμνάσια | yvuvacíag exercitationes 
Sbdt. cf. ad c. 8. paras, c. 6. — αὐτὸ μόνον φῦναι | 
τὸ μόνον φῦναι X2 Dàdf. 

. πλησιάζωσι | . . ἄσωσι  ---- ἀποσιωπῶντας | σιωπῶν- 
τας Ὡ ---γυμν ἄσια καὶ διαπονήσεις τῶν σωμάτων | 
γυμνασίας Sbdt. Ita scribendum esse vel sequens docet 

gubst. διαπονήσεις cf. c. 8. 

. ποικίλα τὰ γυμνάσια ἐπινοήσαντες || non dubium, quin 
hoe quoque loco corrigendum 8it zotxíAag τὰς y vyu- 

νασίας, ubi de singulis exercitationibus agitur Sbdt. 

ὥσπερ ἂν εἴ τις... ἐμβάλοι || ὥσπερ ἂν anacoluthum, 
abruptum et receptum infra mutata structura ϑᾶττον ἂν... 
ὀναφλεγείη ; non estigitur cum Dindorfio ἂν exterminandum. 

. ἐς τοὺς πολέμους καὶ χρήσιμα | om. xai Ddf. M. Seyf- 

fert retinet xa latino more iudicans illud referendum esse 

ad ἐς τοὺς πολέμους, ,adeersus hostes etiam'. Quod 

quidem etsi nimis quaesitum h. l. est tamen omnino 

valde commendandum in his serioribus scriptoribus, 

quid ex lingua latina translatum sit, investigare cf. 

c. 34. 

. οἰόμενος φύλακας ἡμῖν . . γενέσϑαι || γενήσεσϑαι Cob. 
Ddf. τὰ ἄριστα παρεσκευασμένη | del. τὰ cf. c. 14. 

. xal ἢν προτεϑῇ ὑμῖν ἔξοδος | καὶ zv Recte separatim 
Scriptum non ut pluribus locis falso coniunetum x&v, quo 
exemplo firmatur quam ego normam statuendam esse mihi 
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persuasi, de xal àv, καὶ ἢν et κἂν — ad Bis Accus, e, 1. 
— xal ἢν διώκητε || Sic in codicibus cf. ad bis accus. c. 1. 

6, 34, τό τὲ γὰρ iv ἀφράκτῳ οἰχεῖν ῥάδιον εἰς ἐπιβουλήν || 
Ex latino hane esse structuram expressam ῥᾷδιον εἰς 
ἐπιβουλήν facile est ad invadendum bene monstravit 
M. Seyffert. 

c. 35. δέδιας. μὴ ὥσπερ... λάϑῃ διαρρυεῖσα . . xáva. 
οἴχηται | εἶτα sine copula post participium ad vim 

temporis peraeti gravius notandam cf, ad Anach. ec. 10. 

— ὅσῳ τις ἂν αὐτὴν ἐξαντλῇ roig πόνοις, τοσῷδε 

μᾶλλον ἐπιρρεῖ | Hic quoque deprehenditur latinae con- 
strucetionis memoria, appositeque nuper admonitum est, 

in lingua potissimum indicia ac vestigia originis librorum 

latere. 

e. 36. ἀποδυσόμενοι || . . σά. Sbdt. — λεπτότερα γὰρ ἢ κατ᾽ ἐμὲ 
εἴρηκας || subtiliora quam quae ego intellegam. Comparat 
M. Seyffert de struetura atrocius quam pro numero. 

e. 37. ἢ γελάσῃ δῆλον ὅτι || 3j Sbdt. — ἐς φάλαγγα | ἐς φάλαγ- 
γας Ddf. Bk. 

c, 38. τὸ yàg ἀπὸ τούτου εἰρήνη λοιπόν | om. λοιπὸν Sbdt. 
quia abundat, nam idem est, quod τὸ ἀπὸ rovrov; 
quod restat, est paz; — οὐχ ὕπως . . . ἀλλὰ xai non 
modo non sed — διατεϑέντων | addendum οὕτως 
διατ. Sbdt, cf. c. 6. — χαίτοι κἂν μὴ ὃ Λυκοῦργος 

εἴπῃ | καὶ ὃν μὴ Sbdt. 

LUCIANI DE LUCTU. 

Cod. Gorl. — α Cod. Marc. 434 — ἡ 

Cod. Marc. 436 — Y Cod. Vat. 90 ——93( — Cod. Mut. c. 1— 5. 

e. 1, τὰ... αὖϑις αὖ λεγόμενα | om. αὖϑις Ὡ — οἷς ὀδύ- 
ρονται || o$c Q) — πρὸς τὸ xal καϑορᾶν τῶν ἐνέντων 
ἕχαστον | om. x«i Q'F 

e. 8. xdx μόνων τ. ὀνομάτων | ἐκ Sbdt. (xal ἐκ AQW) — 
ἢ παρελϑεῖν || om. ' 



278 ADNOTATIO CRITICA. 

e. 4. τὴν φρουρὰν ἐπιτετραμμένος Cf. Patriae enc. c. 12 oi 

πιστευόμενοι τὰς στρατηγίας. 
€. ὅ. ποτὸν μνήμης πολέμιον vix dubium quin hoc sit scho- 

liastae additamentum. 

c. 8. tí κακῶν οὐ πάσχουσιν | τί τῶν xaxov ὦ — συμ- 

περιφερόμενοι l περιφερόμενοι ACQ'r 

e. 9. ταῖς παρ᾽ ἡ μῶν xoaig | παρ᾽ ἡμῖν AQOWV 
c. 13, παρατείνων ἕκαστον τῶν ὀνομάτων | quo lugubrior 

fiat vox. 

c. 16. ἢ διότι μὴ τοιουτοσὶ γέρων ὃ. γενόμην || ἢ Ddf. Bk. Sbát. 
— τὸ μὴ διγοῦν | διγῶν Cob. 

c. 18. πολὺ ἀληϑέστερα καὶ γελοιότερα | γενναιότερα 

O6 ὦ 

Sbdt, — χάτα δέδιας... ἐν τῷ μνήματι | delendum 
hoc loco et transferendum in c, 19. post ἐστεφα- 

vautvog auctore O. Spath Analecta critiea ad Lu- 
eianum Freising 1896. 

. 19. ἐς ἡμῶν | πρὸς ἡμᾶς ΔΩ Ddf. — ὀνῆσαν | ὀνήσας X2 

.20. 09x ἂν οἰώμεϑα δικαιότατα . . ἂν αὐτὸν εἰπεῖν | 
οἰόμεϑα om, ἂν 'V 

LUCIANI RHETORUM PRAECEPTOR. 

Cod. Gorl. τα A Cod. Marc. 434 — Ὁ Cod. Marc. 436 — W^ 

Cod. Vat. 1324 Cod. Vindob. 123 — B inde a c. 6. 

€. l. ὅπως ἂν ῥήτωρ γένοιο xal τὸ σεμνότατον τοῦτο καὶ 
πάντιμον ὄνομα σοφιστὴς αὐτὸς εἶναι δόξαις |Sic omnes 
fere editiones et multi codices, quem locum sic interpre- 

tatus sum: quomodo rhetor fias et summum illud nomen 

sophistae ipse (leibhaftig) esse videaris i. e quod nomen 

nuncupat ἴρ86 esse videaris. Sed quod in melioribus, 

quos ipse contuli libris ΑΩΔ 1324 αὐτὸς non inest, 
iam delendum esse ego censeo, praesertim eum omisso 

αὐτὸς sensui verborum non fiat fraus — οὐδεὶς φϑόνος | 
sine verbo ut sexcenties apud Lucianum vel sola substantiva 
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vel eum adieetivo cf, Hom. Il. XIV. 80. οὐ γάρ τις νέμε- 
σις φυγέειν xaxov. — περαβάλοιο ἐν τοῖς λόγοις | 
om. ἐν Sbdt. χαϑάπερ καὶ σὺ | om. xai £2 

. ἔστ᾽ ἂν ἀφίκῃ πρὸς τὸ τέρμα c. 2. τὸ μὲν οὖνϑήραμα 
| del. Sbdt. commate post πρὸς τὸ τέρμα posito AV 
1324. — μηδὲν ὄντες ἔνδοξοι | τὸ μη δὲν Cob. — 
προπονῆσαι οἰηϑεὶς ἢ. . προπονήσειν (2) 
καὶ αἱρήσεις 09 καμὼν κ. αἱρήσεις τοὺς γάμους Sbdt. 
Quod videbatur deesse obiectum, pro ov καμὼν scripsi 

τοὺς γάμους. Nam primum quidem ov χαμὼν super- 
fluum est, quoniam pluribus iam locis hoe, de quo agitur, 

non sine magno labore fieri dietum est c. 2. ov μιχρὸν 

οὐδ᾽ ὀλίγης τῆς σπουδῆς δεόμενον ἀλλ᾽ . . . ἄξιον. 
€. 3. ὡς ovx ἐχ μέσης αὐτῆς ἀναστρέψαι καμόντα. 

Deinde per totum hunc dialogum hoc estsummum praemium 

omni studio propositum, ut Rhetorica in matrimonium du- 

ceretur (c. 6. πρόσει δὴ ὃ ἐραστὴς ἐπιϑυμῶν.. ὡς 
γαμήσειάς τὲ αὐτὴν... νόμῳ γὰρ ἅπαντα γίγνεται 
τοῦ γεγαμηκότος C. 8. ὃ οὖν ποιήσας ἤδη ῥᾶστα 
e. γαμήσεις 6. 26. οὐδὲν σε κωλύσει... γαμεῖν 
καλλίστην γυναῖχα τὴς ῥητορικῆν. Recte igitur mihi 
videor correxissee τοὺς γάμους. Cf. Sommerbrodt 
Lucianea p. 92. Lips. 1872. — ἔχπνους ᾿ ἐκεί- 

vovg £ 

εἰ γὰρ Ἡσίοδος μὲν . . . ποιητὴς κατέστη, δήτορα 
δὲ... ἀδύνατον ἐν βραχεῖ | ἢ yàp . . . Sbdt. Cf. 
Hermot. e. 79. ἢ γὰρ ἄλλα ἐστὶν ἃ πράττετε. Latine 
an Cie. Tuscul. V. 32. 90. An Scythes potuit pro nihilo 
pecuniam facere, nostrates philosophi facere non poterunt, 

ita tamen ut latine alterum enuntiati membrum juxta 

ponatur fere sine particula adversativa. 

. £uxogov| £»990oxov 'V 
ἀλλὰ μὴ σύγε πάϑῃς τὸ αὐτὸ | αὐτὸ, om. τὸ A'Y 1324 
— δύο. .. αἵ ἢ ὦ Cob. — περιπλεκέσϑωσαν 
ἐκπετόμενοι  προσπλεκόμενοι! ! Κὶ 1324 ---ἤπου 
τὸν Νεῖλον εἶδες | ἤ που Certe Sbdt. 1324 — ἵππου 
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τοῦ ποταμίου || ixxoxoráuov X) — μικρῷ πρόσϑεν 
μικρὸν ἔμπροσϑεν Sbdt. ut fere semper (μικρὸν 

πρόσϑεν WV) μικρὰν ὕστερον. 
« ' , 

. ὁποτέραν τραπητέον  τράπῃ Cob. 
. κἂν μακρὸν τι Cf. ad Bis ac. c. 1. — οἷα τὰ τῆς παλαιᾶς 
ἐργασίας ἐστίν Ἡγησίου xal τῶν ἀμφὶ Κριτίαν xal 

ΜΝησιώτην | Hyiov — Κριτίον quod corrigendum 

esse docuit Bruns, Gesch. der griech. Künstler I. 102 ex 

epigrammate statuae Epicharmi Athenis collocatae. Cf. 

Lucianea p. 193 — ὁ δὲ ἐπὶ τοῦτοις | τὸ δὲ Sbdt. Fr. 

Ddf. — πόνον δὲ καὶ ἀγρυπνίαν xal ὑδατοποσίαν xai 
τὸ λιπαρὲς ἀναγκαῖα ταῦτα καὶ ἀπαραίτητα φήσει ἢ 
ταλαιπωρίαν Sbdt. Quamquam etiam Hermot, c. 24. 

τὸ λιπαρὲς simili modo conjunctum est cum πόνον non 
magis tamen nunc quam olim aptum esse iudico. Nam si 

recte vidi τὸ λιπαρὲς constantiam esse (Ausgewühlte Schriften 
v. Lucian III?) c. 5. ea in aerumnis illis, quae nominantur 

πον. ἀγρ. ὑδατοποσία numerari non potest. Immo aliud 
necessarium est quod omnia eiusmodi mala πόρος dyov- 

πνία ὑδατοποσία extremo loco una voce ταλαιπωρία 
complectatur. Cui conieeturae ne palaeographica qui- 

dem ratio obstare videtur ταλαιπώρια — τολιπα- 

otc cf. Dipsades c. 2. τὰ ταλαιπωρούμενα. 

ἐς τὸ εὐθὺ τῆς ῥητορικῆς ὁδὸς || del. ἐς τὸ Sbdt. Ddf. 
cf. Hermot. c. 46. πείρᾳ μαϑὼν ὡς μόνη ἄγει εὐϑὺ τῆς 
εὐδαιμονίας Nigr. 2. ἐστάλην μὲν εὐϑὺ τῆς πόλεως — 

ἴϑι τῷ μὲν δασεῖ τούτῳ ... μακρὰ χαίρειν λέγε 
ἀναβαίνειν αὐτὸν  μαχρὰ χαίρειν εἰπών λέγε ava. 
Sbdt, Non dubium quin omissum sit aliquod verbum di- 

cendi. Nam si a λέγε suspensum est ἀναβαίνειν, unde 

pendet μαχρὰ xaígs? Addendum igitur εἰπών vel 
φράσας. 

παρ᾽ ἄλλου ᾿ παρ᾽ ἄλλων WV — οὐδ᾽ ἄν, τὸ κοι- 
rvoótatov, μηδὲ γράφειν τὰ γράμματα εἰδῇς | Legen- 
dum καινότατον Sbdt. quod inauditum est, κοινότατον 
quod wsitatissimum est. — &AA0 γὰρ τι παρὰ ταῦτα 
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ὁ ῥήτωρ. παρὰ comparativi vim pro 5 etiam Plat. 
legg. p. 729. e ἀλλα λέγουσι παρὰ τὴν ἑαυτῶν δόξαν. 

ταῦτα δὲ πάνυ ἀναγχαῖα μόνα καὶ ἔστιν ὅτε ἱκανά 
| ταῦτα δὴ (Sbdt.) ἀναγκαῖα xal μόνα ἐστὶν ὅτε ἱκανά 
(Q2) interdum etiam sola sufficiunt. — xal 5 ἐσϑής δὲ 
ἔστω εὐανϑὴς xal λευκὴ ἔργον τῆς Ταραντίτης éoya- 
σίας ὡς διαφαίνεσϑαι τὸ σῶμα καὶ ἣ κρηπὶς Artuxij 
xai γυναικεία τὸ πολυσχιδὲς, ἢ 7 ἐμβὰς Σικυω- 

vía πίλοις τ. λευκοῖς ἐπιπρέπουσα | καὶ 5 ἐσϑὴς δὲ 
ἔστω εὐανϑὴς καὶ λευκὴ [ἔργον] τῆς Ταραντίνης ἐργα- 

σίας, ὡς διαφαίνεσϑαι τὸ σῶμα xal ἣ κρηπὶς Artuxij 
[xal γυναικεία) τῶν πολυσχιδῶν, ἢ ἐμβὰς Σικυω- 

vía Sbdt. Ne nunc quidem improbanda videntur quae 

olim consentientibus Fritsche et Dindorf correxi. ἔργον 
pro quo AC) 1324 B habent ἔρνα, intrusum est ab iis, 
qui nesciebant usum genitivi partitivi sine τὰς unde pen- 

deat, de quo saepius iam expositum est, Eoque delevi ἔργον. 

Pro τὸ πολυσχιδὲς scripsi τῶν πολυσχιδῶν idque 
coniungendum eum χρηπὶς ita ut certum quoddam genus 

sandaliorum significetur leviorum, quibus per aestaten uti 

solebant seeundum Athen. VI p. 25. c. ὑπεδέδεντο δὲ xai 

πολυσχιδῆ σανδάλια τοῦ ϑέρους. γυναικεία glossema 

falsum eoque spernendum sec. Bekker aneedot. p. 273. 

Κρηπὶς εἶδος ὑποδήματος ἀν óQix o). καὶ ante yovaux. 
om, A'F 1324, ἢ ante ἡ ἐμβάς om. in (2' 1324. Cf, 
Lucianea mea p. 91 sqq. 

xai ταῦτα ἀχριβῶς ἐκμελετήσας | om. ταῦτα Sbdt. 
secundum AQ 1324. 

. ὑπόσα ἂν ἢ δυσχερῆ εὐχερῆ λεγέσϑω | weyéooo 
(εὐχερῆ om. in AQ 1324) C. F. Hermann. — αὐτῶν ἕλο- 
μένων | [£3ouév ov] om. in AOV 1324 — καὶ ἢν 
οὕτω τύχῃ || Recte codieum consensu. Cf. normam ad 
Bis Acc. c. 1. constitutam — x&v περὶ ὑβριστοῦ τινος 
. . λέγῃς || καὶ ἢν Sbdt. Cf. Bis Accus. c. 1. 

. Xv ποτὲ ἀπορήσῃς πράγματος || xai ἢν Sbádt cf. ad 
Bis Aecus. c. 1. 
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c. 20. ὅρα μή ποτε γράψῃς ἢ σκεψάμενος παρέλθῃς | y o 4- 
ψας Cob. 

c. 21. μελέτω σοι τὸν χόρον ἔχειν οἰκεῖον | om. τὸν Sbdt. 
— χκαὶ ἤν τις ἐντύχῃ | Sie codices οἵ, ad Bis Accus. 
c. 1. 

e. 22. xal ἢν μέν τις καλῶς εἴπῃ | Sic codicum consensu. 

— ἀλλότρια xal οὗχ ἑαυτοῦ δεικνύειν δοκείτω 
| οὐκ αὐτοῦ (Q) δοκείτω, om. δεικνύειν Sbdt. 
— ἢν δὲ μετρίως ἐνεχϑῇ ἢ ἐνεχϑῇ eiciendum Sbdt, 
quod verbum facile ex praeced, ἢν μὲν τις καλῶς εἴπῃ 

suppleri potest. 

e. 23. ἐπιδεικνύειν || ἐπιδεικνύναι B. — εἰ καὶ... δοκοίης 
| κἂν... δοκῇς €) — ἐπὶ τῷ ἑτέρῳ | ἑταιρεῖν Bk. 
Ddf. — ἔστωσαν oí καὶ ἐπὶ τούτῳ συνόντες | om. oí 
A'F 1324 — εἰ... πάσχοις | πάσχεις X) — τὸ στόμα 
πρ. ἅπαντα... xcygvévo | ἅπαντας Q'V 

LUCIANI PHILOPSEUDES. 

Cod. Marc. 434 — Ὡ Cod. Vat. 81 — «X Graeven. 

Cod. Laurent. (pars antiqua) — Φ Cod. Vat. 90 — TV (Rohde) 

In Gorlicensi — A non est. 

c. 1. συγγνωστοὶ γὰρ] συγγνώμης γὰρ ἄξιοι QUQO cf. 
c. 4. Etsi utrumque est probabile, tamen hanc praetuli lec- 

tionem et meliorum codicum auctoritate et prolixiore qualis 

est seriorum scriptorum dictione commendatam. — Amant 

enim veteres brevitatem et simplicitatem, sequiores abun- 

dantiam et vel luxuriam. — τήν τε αὐτοῦ ψυχὴν || αὖ- 

τοῦ Φ Fr. — ot αὐτὸ ἄνευ τῆς χρείας τὸ ψεῦδος περὶ 
πολλοῦ τῆς ἀληϑείας τίϑενται | αὐτοὶ 9( (ipsi non 
aliunde adducti, sua sponte) τὸ sp. πρὸ πολλοῦ τῆς ἀλη - 
ϑείας τίϑενται magni faciunt Sbdt. Delendum exi- 

stimavi τῆς αληϑείας, quod ex necessitate praecedentium 
veritati opponi mendacium satis redundat .. πρὸ πολλοῦ 
XU — rívoc ἀγαϑοῦ τοῦτο ποιοῦσιν Sensu quidem idem 
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quod cui bono, structura diversum Cf. Anach. c. 5. ἐϑέλω 
εἰδέναι τίνος ἀγαϑοῦ ἂν εἴη ποιεῖν, ubi genitivi ratio 
magis perspicua est. 

. οὐδὲν τοῦτο | οὐδὲν οὐδὲ τοῦτο U3( — οἷς ἔμφυτος ἔρως 
| € ἔρως Spath — εἰσιν τοιοῦτοι pro εἰσιν οἱ τοιοῦτοι 

Fritzsche. — ἐγγράφῳ τῷ ψεύσματι χεχρ. — mendacíis 
scriptis. — ἔπεισιν || παρίσταται Vt 

. δειχνύοντες || δεικνύντες ΓΦ — χοινῇ καὶ δημοσίᾳ | 
ἰδίᾳ x. δ. Sbdt. — ὃς δ᾽ ἂν. .. μὴ οἴηται, αλλ᾽ 
ἐμφρόνως ἂν ... νομίζοι ᾿ νομίζῃ Bk. Fr. Sbdt. — 
ἀναρπασϑῆναι | ἁρπασϑ. Qo 

: ἀναφαίνονται ἀναφαίνοντες Eucrates eiusque amici 
e. 6. Ol — οὐδὲν à» κωλι σαι κωλύσειε 3L 

. διεξιόντος || διεξιόντες ΩΓΦ ς--- οὐχ ὅπως || nedum 
Cf. οὐχ ὅπως in priore membro 

ἐγκλίνας τῇ φωνῇ ἐς τὸ ἀσϑενικὸν | vg v φωνὴν Fr. 
7. χαμόϑεν | χαμᾶϑεν Cob. — xai ὁ λέων | ὃ δὲ λέων 9 

e. 10. 

c. 11. 

e. 14. 

— ἔτι δὲ | om. € — μεγαλ᾽ ἂν δύναιντο | μεγάλα 
δύνανται WX — οὕτω... ἐγίγνωσχον ἐλάφου χρῆ- 
ναι τὸ δέρμα | ἐλάφου χρῆναι διὰ τοῦτο εἶναι Fr. 
(ex ΓΦ χρῆναι διὰ τὸ δέρμα tiva) 

. 8. οὐδεὶς φρονῶν || οὐδ᾽ εὖ qo. t 
c. 9. ξυμπαραίνῃ | 6? περαίνεις Fr. (σὺ παραινεῖς ΓΦ) 

πρότερον ἐπάγων τῷ λόγῳ | ix. x. τὸν λόγον X — 
καὶ αἱ γρᾶες || om. καὶ 3 ---τῷ αὐτοῦ δέρματι | αὑτοῦ 
3( — διότι φύσιν ἔχει γίγνεσϑαι | ὅτε. . ἔχει οὕτω 
γίγνεσϑαι X --- ἐκ τοῦ βουβῶνος ἢ del. Spath. 

λέοντας || λεοντᾶς Cob. — τὰ τοιαῦτα λέγων || om. τὰ X 

κατὰ τ. μέγαν δάκτυλον || om. κατὰ € — τὸ uiv φϑά- 
σαι καὶ καταδῦναι! φϑάσαι καταδὺν Cob. Ddf. 
Sbdt. (καὶ om. 90) 

ὡς ἂν ἐμμανέστατα ἐρῶσα | quam opinabantur (ὡς 
ἐρωσα)ὴ amore ardentissimo flagrare, quod attico sermoni 

satis esset ad causam exhibendam; addito autem ἄν seriores 

seriptores peculiarem quendam colorem tribuebant ora- 

tioni eamque aut amplificando aut minuendo temperabant. 
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c. 15. 

c. 16. 

6 ΤΊ, 

c. 18. 

c. 20, 

ADNOTATIO CRITICA, 

συγγνώμη Cf. c. 1. — ὁ δὲ τεττάρων μνῶν πάνυ 6ut- 

κρολόγος ὧν [Γλαυκίαν ἐπέραστον ἐργάζεται | τὸν 

μικρολόγον. Sic rectissime om. ὧν solus Cod. 31. Est 
enim non Magus sed Glaucias homo ille sordidus, qui 

quattuor minas, Chryside adducta sedecim (εἰ τύχοι τῆς 

Xovoióoc) promiserat (6. 14). 
τὸν ἐπὶ τούτων σοφιστήν | ἐπὶ τούτῳ Y — dxo- 

πέμπει ἀρτίους ᾿ add. Ω et 91 τὴν γνώμην, quod 
nisi haberent optimi codices glossema esse iudicaram, nunc 

aceuratius ponderatum non reicio. — εἰ δὲ μὴ πεισϑείη 

| ἀπειϑοίη 03€ — ἐπειδὰν γὰρ ἐπιστῇ κειμένοις xal 
ἔρηται | ἐπιστὰς ΩἾΓΦ, om. καὶ Q3( --- 
viv ó| add. 765 9€ — καὶ μάλιστα ἐλευϑερίως τὰ 
δοκοῦντα ol λέγοντι οἴκοι παρ᾽ αὑτῷ ἐπ᾽ ἐξου- 
σίας || καὶ u. τὰ δοκοῖντα οἱ λέγοντι μετ᾽ ἐξουσίας 
Sbdt. οἴκοι π. αὑτῷ ut sunt omissa in Ὁ, nihil 

faciunt ad rem, ἐλευϑερίως ad explieandum ἐπ᾿ (rectius 

μετ᾽ 9) ἐξουσίας adpositum videtur. Restant igitur 

τὰ δοκοῦντα oi λέγοντι μετ᾽ ἐξουσίας. 
τῶν M. ἔργον ἕν xal τοῦτο || om. ἕν cf. 19. τῶν 4αι- 
δάλου τεχνημάτων sine ἕν — Πολυκλ. y. τοῦτο ἔργον 
| τοῦτο τὸ ἔργον Ὡ --- φαλαντίαν | ἀναφαλαντίαν 
qua 80la forma Lucianus utitur*. Fr. 

ἐπὶ τὰ δεξιὰ | om. τὰ € — χεχρυσωμένον  καταχρ. 3 
- λούεται ἢ λοῦται Cob. 
ἔστ᾽ ἂν ὃ χαλκὸς μὲν χαλχὸς, τὸ δὲ ἔργον Δημήτριος 

. εἰργασμένος ἡ οὐ ϑεοποιός τις ἀλλ᾽ ἀνϑρω- 
ποποιὸς ὦν, οὔποτε φοβήσομαι τὸν ἀνδριάντα Πελίχου, 
ὃν οὐδὲ ζῶντα .. ἐδεδίειν οὐ ϑεὸς ποιόςτις ἀλλ᾽ 
ἀνϑρώπιον ὧν Sbdt. Si voces ϑεοποιός et ἀνϑρω- 
ποποιός ad simulacra deorum et hominum referenda sunt 

non ad deos hominesque ipsos, Demetrius non minus recte 

ϑεοποιόὸς quam ἀνϑρωποποιός nominari poterat. Sin 
autem ϑεός et ἄνϑρωπος ipsam veram deorum hominum- 
que naturam designat, artifex ille, qui Pelichi statuam 
fecit, non divina natura praeditus neque deos neque homi- 
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nes fecise potest. Immo vero quamdiu quod aes est erit 

aes tamdiu Demetrius artifex statuae non deus sed misellus 

homo putandus est nec unquam ego statuam Pelichi timebo. 

Hane sententiam ut efficiamus, levissima correctura vide- 

tur sie scribendum, ut supra posui: o) ϑεὸς ποιὸς τις 
ἀλλ᾽ ἀνϑρωπίσχος vel ἀνϑρώπιον ὦν, quod voca- 
bulum est in Nigrino e. 13. τοῖς δ᾽ ἄρα δυστυχεῖν ἐδόκει 
τὸ ἀνϑρώπιον. 
ὑπερβαλώμεϑα ἢ. λλ Ωδ' --- κατὰ τὸ ἔτος ἕχαστον | 
om. τὸ (QW. Fortasse etiam ἕχαστον exterminandum, 
ut κατὰ τὸ ἔτος sit quotannis ut xa9* ἡμέραν cotidie, — 
ἀμφὶ τρυγητὸν τὸ ἔτος | τοῦ ἔτους QXIX — 
τὰς ἐπὶ τοῦ πήχεως τρίχας πᾶσιν ορϑάς ὑπὸ τοῦ 
φόβου. Sic codices et editiones fere omnes. Neque 
praeferendum est, quod proposuit Solanus πάσας. Quod 

si ad singulos singulorum crines refertur non tam horridum 

quam ridiculum esset spectaculum. Mirum autem, quod 

optimus Cod. €( solus pro πᾶσιν praebet óy 92» ,,est ita 
profecto quae lectio ironiea vi praedita, licet sit inter- 

polatio codicis habenda, non potest tamen huic loeo non 

esse aptissima Sbdt. | 

ὑπὸ πολλῶν ἢ ὑπὸ τῶν πολλῶν X3 
ἀντιλεγέτωσαν οὖν | νῦν Cob. — εἶδον ἀκριβῶς | 
ἱκανῶς X 

χαύσωνος | καύσων X 
μετα εἰχοστ. ἡμέραν ἢ ἡ ἐτάφη | 5 ἐτάφη, om. ἢ & 
σανδαλίοιν || σανδαλίων Cob. 
φιλοσοφεῖτε ἢ ἐφιλοσοφεῖτε ΩἾἿΓΦ --- διατεϑήσεσϑαι ἢ 
διατίϑεσϑαι 3l 
ὡς εἰπεῖν | plenius ὡς ἔπος εἰπεῖν. 
ἐπί τινα τῶν πολλῶν ἥκειν νομίζων || ἔτι (nod einer) 

Sbdt. — ὡς ἐπ᾽ ὀργυιὰν ὅσον QUO. --- μόνα τὰ 
ὀστᾶ κατὰ σχῆμα συγκείμενος | κατὰ τὸ σχῆμα συγκ. 
ad suam (τὸ) naturalem corporis humani formam com- 

positus. 

ἅπασιν αἰδέσιμος | àx. ϑεσπέσιος εἶναι δοκῶν. 
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Cum praeter Cod. 9( etiam summe ille probatus Cod. 

Γ habeat εἶναι óoxóv non dubitavi hanc lectionem reci- 

pere Sbdt. — xai σὺ τοιοῦτος 509a 1j μόνῃ ἐλπὶς 

ἱ τοιοῦτος ὃς ἦσϑα. Sbdt. ὃς post τοιοῦτος facile 
excidere poterat. Etiam tw talis vir, qui sola spes veri- 

latis — ἐρεσχηλεῖν | . e. ΟΦ — στειλάμενοι νεκρε- 
κῶς [νεχροῖς éug toc c 0 Cf. ad Bis Accus. c. 22. 

l'ogyovi ἐμφερής. Icarom. c. 29. ἐμφερεῖς . . toig tQayt- 
xoig ἐχείνοις ὑποκριταῖς. Induti (στειλάμενοι) mor- 

tuorum instar veste nigra. 

c. 33. τάχα yàg ἂν. . . προσβιβασϑείης || x oo ΩΝ — ἱερὸν 

e. 40. 

ἄνδρα, ἐξυρημένον, ἐν ὁϑονίοις, νοήμονα, οὐ xa$a- 

ρῶς ἑλληνίζοντα | om. νοήμονα, quia omnia adjectiva 
externa signa continent, nullum ad ingenium spectat. 

πρόχειλον ἢ προχειλῆ ΩΓ 
. ἐπειδὴ ἔλϑοιμεν, λαβὼν ἄν . . ἐποίει βαδίζειν, ἐπειδὴ) 
ἅλις ἔχοι ἐποίει ἂν de actione iterata. 

. σχηματίσας || Comma ponendum post ὁμοίως σχηματίσας. 
ὁμοίως Sicut ante factum esse viderat. 

οὐ xav £69 « || πείσεσϑε Bk. Fr. x àv v. μειρακ. ἕνεκα. — 
saltem . Bis acc. c. 1. — εἰς ἄλλον καιρὸν ἄλλον ziv à 8 

. λέγω δὴ | δὲ Ol — ἢ δηλ. [ἡ δηλαδὴ ἀπιστήσεις, 
omisso signo interrogationis. — ἐγὼ δὲ ὅτι καὶ δακτυ- 
λιὸν τινα ἱερὸν ἔχω Ἀπόλλωνος τοῦ Πυϑίου εἰκόνα 
ἐκτυπούσης τῆς σφραγῖδος | om. xai, ἱερόν τινα. 
9| cuius sigillum Pythii Apollinis Ἰηιαρφίποηι exprimat. Recte 

Reitz ita ut mutatione non indigeat hic locus neque zxrv- 

ποῦντα σφραγῖδα Fr. neque ἐχτυποῦν τὴν σφραγῖδα Sbdt. 
neque Cod. Ol*P ἐχτυποῦσαν τὴν σφραγῖδα. 

xüv.. ὃ δηχϑεὶς" δάχῃ | καὶ ἂν Sbdt. Similis est Ni- 
grini loeus c. 38. [οἶσϑα γὰρ ὅτι xal oí πρὸς τῶν κυνῶν 
τῶν λυττώντων δηχϑέντες ovx αὐτοὶ μόνον λυττῶσι, 

ἀλλὰ καὶ ἂν τινας ἑτέρους ἐν τῇ μανίᾳ δάκωσι τὸ αὐτὸ 
τοῦτο καὶ αὐτοὶ ἔχφρονες γίγνονται. 
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LUCIANI HIPPIAS. 

Cod. Gorl. — α Cod. Marc. 434 — CQ 
Cod. Marc. 436 — VY Cod. Vindobon. 123 B 

e. 1l. τῶν κάτω. De tempore seriore opp. τῶν πάλαι, ὁ καϑ᾽ 
ἡμᾶς €. 4. — πρὸς δή τί ταῦτ᾽ ἔφην; [τί δή Q. 

c. 2. ov γὰρ ἄλλως | ἄλλως sine {δία causa, temere — μνημό- 
Gvra τῆς τέχνης καὶ τὰ πράγματα... κατέλιπον || del. 
καὶ Q) Sbdt. Conjungenda sunt μνημόσυνα πράγ- 
ματα — σοφὸς xal ἐπινοῆσαι xal συνεῖναι πιϑανώ- 
τατος Ϊἱἰταμώτατος Sbdt. πιϑανώτατος neque activo 
neque. passivo sensu tolerabile. Hoc loco praestare 
puto, ἐταμώτατος — celerrimus, ad intellegendum 
promptissimus, ut σοφὸς ἐπινοῆσαι in observando prudens. 
Male sunt interpretati συνεῖναι, qui ἃ σύνειμι derivant, 
cum ἃ συνίημι Sit derivandum. 

€. 8. ἀνδρὸς παρ᾽ ὅντινα βούλει τῶν πρὸ αὐτοῦ γεγυμ- 
γιασμένου -— (duxla quemvis emercitatus 3. e. non minus 
ac polius magis quam celeri omnes exercitalus — τὰ 
πρῶτα — princeps. 

c. 4. σύμμετρα xal . . ἁρμοδιώτατα | &éeuorviocara. 
À poesi petiti sunt et numeri et modi cf. c. 3. 

€. ὅ, ὕψει δὲ ὑψηλότατος καὶ φωτὶ φαιδρότατος cf. de domo 
c. 1. Quasi superlativi superlativorum ad magnificen- 
tiam sermonis efferendam cf. de domo c. 2. 

LUCIANI BACCHUS. 

Cod. Gorl. — A Cod. Paris 3011 — C 

€ 1. ἀντιτάξαιτο  ἀντιτάξοιτο Cob. — κιττοποίητα 
xal ταῦτα | om. xal ταῦτα AC Sbát. 

€. 2. πάνυ zi$avov τινα συνταγματάρχην | Nominatur Sile- 
nus πιϑανός, quod facile ei aliquid persuadetur, vel 
committitur i; e facilis, non difficilis, ut fere 
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accedat ad notionem placido animo, quod quidem a Sile- 

ni moribus et ingenio, quale alias describitur, non alie- 

num est, (gutmiütfig.) — νεβρίδας ἐνημμένοι || Cf. c. 4. 

— τοῦτο δ᾽ εἰκάζειν καλεῖσϑαι αὐτῶν τὸν δεσπό- 

τὴν | τοῦτο om. ὄνομα ut saepe. --- εἴπερ ἄρα ellip- 

tice sí quando impetum facerent, — χἀκ τοῦ κεραυνοῦ 
| ἐκ Sbdt. 

. δράκοντας ὑπεζωσμέναι. Verba vestiendi cum aceusativo 

constructa. Hereul. c. 1 τὴν διφϑέραν ἐνῆπται Adv. in- 
doctum ὁ. 10. χρυσῆν δάφνην περίχεισαι Bacch. c. 1. ve- 
βρίδας ἐνημμέναι — ἔργῳ μαϑόντες . . . στρατοπέ- 

ócv | Fortasse a scholiasta, qui sibi placebat, additum. 

Utique pro ἐχρῆν seribendum in generali sententia χρὴ. 
. δοχοῦσι.. .. ὅμοιόν τι πάσχειν οἱ πολλοὶ πρὸς τοὺς 

χαινοὺς τῶν λόγων τοῖς Ἰνδοῖς ἐχείνοις οἷον καὶ 

πρὸς τοὺς ἐμοῦς || Aut fallor aut extrema verba οἷον 
καὶ πρὲς ἐμοὺς non sunt ferenda Sbdt. Continent 
enim prorsus idem, quod modo ante dietum, simile quid 

nobis accidit per declamationes, quod illis per Bacchum 

Indiae populo. Abundant igitur et sunt exterminandi. 

. ἐλεύϑερον axox Cf. triste lupus. — εἰ... βλέποις || βλέ- 

πεις AC Sbdt, 

LUCIANI HERCULES. 

Cod. Gorl. τὰ ἃ Cod. Marc. 434 —— (ἃ) 

Cod. Marc. 436 — WV Cod. Vat. 90 — Γ΄ (Graeven), 

Cod. Vindob. 123 — B Cod. Mut. usque ad c. 4. 

c. 1. γέρων . . ἐς τὸ ἔσχατον || cf. xexavuévog ἐς τὸ μελάν- 

τατον locutiones adverbiales pro adverbiis.  Prolixior 

(et neglegentior) sermo seriorum, brevior (et severior) anti- 

quorum — τὴν διφϑέραν ἐνῆπται τὴν τοῦ 
λέοντος. Cf. Bacch. c. 4.484. τὸν γωρυτὸν παρήρτηται. 
Adv. ind. e. 10. — ὅλος Ἡρακλῆς | ὅλως AWTB. 
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. δρασμὸν βουλεύουσι || óg. τινα B. V — οὔτε ὅλως 
ἀντιτείνουσιν || ἄλλως Sbdt. — ἢ roig ποσὶν ἀντερεί- 
ὅοντες | exeludenda haec si recte conieci ἄλλως, quod 
superflua sunt. Accedit quod in codice 'Y' . sunt omissa, 

— ἐοικότες ἀχϑεσϑησομένοις | ἀχϑεσομένοις 
Cob. — ὅϑεν ἐξάψει | ἐξάψειε ΩΓΓ Sbdt. — xai 
ἐπέστραπται δὲ | om. xai VT Mut. 

. φιλόσοφοι... τὰ ézxix Qua | τῶν ἐπιχωρίων 
explieatur praecedentibus οὐκ ἀπαίδευτος τὰ ἡμέτερα 
Sbdt. — πάνυ yàg ταραττομένῳ ἔοιχας πρὸς αὐτήν. 
Animadvertendus hie usus praep. πρὸς (vis à vis?) quem 

recte significavit O. Spath. — λεέίρεα... τὰ àv9 | | ] Sbdt. 
. € xaàóg ἔχει ἢ} ἔχοι V — xax An Sec] ἐπιπλή- 
Sete Sbdt. 

. 60a σώματος ἀγαϑὰ | τοῦ σώματος Mat. — xal ὃ ἔρως 
. παραπετέσϑω | Duce Bekkero restitui hos versus. 

LUCIANI DE ELECTRO. 

Cod. Gorl. — A Cod, Marc. 434 — ἃ 

Cod. Marc. 436 2 WV Cod. Vindob. 123 — B 

δάχρυον || δάχρυα. 

c. 1.ἀμέλει ἢ noli curare mihi crede, (ἴταιπ) in nonnullis 
scriptis saepe usurpatum, in multis nunquam. Sunt haec 

vocabula, a quibusdam quasi in delieiis habita, ad dignos- 

cendos singulos scriptores apta. 

.κατὰ tov Hoióavov | ἀνὰ Cob. — πότε ἐπὶ τὰς αἱ- 
γείρους... ἀφιξόμεϑα τὰς τὸ ἤλεκτρον  αἰγειροι 
αἱ τὸ ἤλεχτρον dicendi brevitas ut ὃ τὸ ξύλον, ὁ τὸ 
διάδημα, — c. 3. ἀναλέγοντας τὰ δάχρυα. Cf. Bis 
accus. c. 28. 

c. 8. ὅς γε ἤδη ἀνέπλαττον ὅσα xal oia χρήσομαι αὐτῷ. 
| εἰς ὅσα καὶ οἷα χρησ. αὐτῷ Sbdt, ad quot res et quales 
usurum essem. Cf. Xenoph. Cyrop. 8, 8, 9. . . πρόσϑεν 

Lucian III. 19 
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uiv ἣν αὑτοῖς μονοσιτεῖν νόμιμον, ὅπως ὅλῃ τῇ ἡμέρᾳ 

χρῶντο καὶ ἐς τὰς πράξεις καὶ ἐς τὸ διαπονεῖσϑαι. 
€. ὅ. καταψευδόμενος || καταψεύδεσϑαι 2 mendaciis perdere. 
e. 6. ἔστι aecidit, ut in talibus rebus multi deeipiantur qui 

fidem habent iis qui quidvis in maius auctum enarrant 

— λιγυρωτέροις ἢ... ος V. — μη δὲν μέγα προσδο- 
χήσῃ ἀνιμήσασϑαι ἢ σαυτὸν ἀνιάσῃ τῆς ἐλπίδος | μὴ 
μηδὲν . .. προσδοχήσῃ Sbdt. 

LUCIANI MUSCAE ENCOMIUM. 

Cod. Gorl. — A — Cod. Marc. 434 — €). Cod. Marc. 486 — 'V 

Cod. Vat. 87 — 3t Cod. Vat. 90 — Γ΄ (Graeven) 

Cod. Laurent. — «Ὁ (manus antiqua). Cod. Mut. 193 
Vindob. 123 — B 

c. 1.75 μυῖά ἐστι uiv οὐ τὸ σμικρότατον τῶν ὀρνέων, ὅσον 
ἔμπισι καὶ κώνωψι καὶ τοῖς ἔτι λεπτοτέροις παραβάλ- 

λειν | οὕτω ΩΡ ΦΒ recte, cum omnes fere editiones 
habeant οὐ τὸ. Dicit enim L., muscam, omnium volucrium 
(τῶν ὀρνέων) minutissimam esse, ita tamen (οὕτω) ut 
restringat quod modo dixit (ὅσον) addens excipiendos 
esse euliees et omnes id genus minores bestiolas. 

c. 2. ἀπηνοῦς | ἀπηνῶς AQXITBo Mut. — οἵα | oic 9L DB Mut. 
e. 8. ὀφϑαλμοι. . προπαγεῖς | προπαλεῖς ΒΦ oculi pro- 

minentes (Cob. περιπετεῖς). — ἐοικυῖαν || ἐοικυῖα 27 

ἍΓΒΦ Mut. — ὅσα καὶ | xai ὅσα Q3(D Mut. Φ 
— ϑάνατος γὰρ αὐτῇ τοῦτο πιεῖν | del. πεεῖν B (in 
ras. 9, ποιεῖ D) — καὶ μέντοι ὠἀκύμορος οὖσα | 

[]Sbdt. Neque re neque verbis haec eum anteceden- 

tibus eohaerent. Recte autem et bene conjuncta se ex- 

eipiunt ϑάνατος αὐτῇ τοῦτο Sunt et πάνυ γὰρ ἐς στενὸν 
ὁ βίος αὐτῆς συμμεμέτρηται. Exterminanda sunt 

igitur καὶ μέντοι ὠχύμορος οὖσα quae idem significant, 
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quod in verbis πάνυ... συμμετρ. inest, nihilque addunt 
nisi totius rei nomen ὠχιμορος. 

€. ὅ. οὐδὲ yàg ϑάρσος ἀλλὰ ϑράσος φησὶν αὐτῇ προσεῖναι 
[{] Sbdt. Cf. Homeri Il. XVII. 570 χαὶ οἱ μυίης ϑάρσος 
ἐνὶ στήϑεσσι ἔϑηκε. Unde patet sola ratione metrica 
Homerum ϑάρσος non ϑράσος tribuisse muscae. Non 
probabilis igitur apud Lucianum haee philologica quaedam 

distinctio. 

e 8. ἡ μέλιττα οὐχ ἥκιστα μυίαις xal àv 99a xoc ἐργάζεται 
| [καὶ ἀνϑρώποις] Hercher. — οἱ ὀψοποιοὶ | om. oí 
Qao wat. 

€. 9. πλάνητα τὴν xtijótv ... ἐπανῃρημένη || errabundo vo- 

€. 11. 

latu sursum elata. Latet in his verbis figura etymologica 

πλάνητα πτῆσιν πετομένη quae ab hac descriptione poe- 
tica minime aliena est. — οὐδὲ ἡγεῖταί τε αἰσχρὸν xoc- 
tv, ὃ ἐν φωτὶ δρώμενον αἰσχυνεῖ αὐτὴν αἰσχύνει 
ΑὙΡΒ. (1) Corruptus hic locus, cuius sanitati, quamvis leve 
videatur esse eius vulnus, neque codices neque editiones 

neque alius quisquam hucusque consulere recte potuerunt. 

Voluissem legi ἐξόν pro αἰσχρόν, ita ut laudetur musca, 

quod ne id quidem faciat quod facere liceat (2507) si 

id in luce faetum dedecori est. αἱ ἐξὸν sic adiectivi 
vices implere ferri vix potest. 

. φησὶ .. ὃ μῦϑος.. ἄνϑρωποόν τινα Mviav τὸ ἀρχαῖον 
γενέσϑαι. . . xal ἀντερασϑῆναι γε τῇ Σελήνῃ κατὰ 
τὸ αὐτὸ ἀμφοτέρας τοῦ Ἐνδομίωνος | καὶ κατὰ. No- 
tum est xal et χατὰ in codicibus eodem fere siglo scribi. 

12. Πολλὰ ἂν εἶχον εἰπεῖν. . . . ποιεῖν || Offendimur 
dupliei illa peroratione, quarum priori nonnulla et alia 

multa narrantur de singularibus quibusdam muscarum 

generibus, de Pythagora, de nuptiis, quae supra suo loco 

inserenda et tractanda fuerunt, hoc autem loeo oratiun- 

culae felicissime dispositae ordinem misere turbant, Altera 

vero peroratione πολλὰ δ᾽ ἔτι ἔχων εἰπεῖν χαταπαύσω 
τὸν λόγον, μὴ καὶ δόξω κατὰ τὴν παροιμίαν ἐλέφαντα 
ἐχ μυίας ποιεῖν suavissimae de musca disputationi lepi- 

19} 
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dissimum finem faciunt. Spreta igitur priori usque ad τὸ 

κάλλος, retinenda est posterior peroratio. 

LUCIANI ADVERSUS INDOCTUM. 

Cod. Gorl. — ἃ Cod. Marc. 434 — ἃ 

Cod. Marc. 436 — V Cod. Vat. 87 — 9l 

Cod. Vat. 90 — VU (Rohde, Graeven, Sbdt.) 

Cod. Laurent. 123 — Φ a c. 21 (Vitelli) 

Cod. Mutinensis — Mut. 

, αὐτὸς εἶναι τις δόξειν. τις tma8 opposit. πάντα ἔσεσϑαι 

γψομίζειν c. 22. οἵ, Hipp. c. 1. — περὶ τὰ κάτω χωρεῖ | o m. 

τὰ Cob, Similiter περὶ κάτω τρέπειν. Phot. xeol κάτω 

τραπήσεται ἀντὶ τοῦ παρατραπήσεται κάτω συνήϑως 

λέγουσι. — τοιαῦτα ἢ τὰ τοιαῦτα OU --- τεκμαίροιο 

| τεχμαίρει Cob. --- παραλαμβάνοις | - νεις AQV3QT 

Mut. 

. ἐς κάλλος | om. 'V — γράψαιεν | add. a» Sbdt. — 

οὐκ ἂν ὥχνησαν | del. ἂν Sbdt. non sunt cunctati, de 

re aeta, — πρὸς τῆς Λιβανίτιδος | ̓ Αναΐτιδος Cob. 

— ἄφες | ἔφες Cob. — κατηξίωσαν || ἠξίωσαν QUT 

— μαλάχης φύλλοις | μαλάχῃ (del φύλλοις) 

Sbdt.; non enim utebantur foliis malvarum sed arbore 

ipsa, ex qua baculi ad puniendos servos fiebant. Plin. 

nat. hist. XIX. c. 62. tradunt auctores in Arabia malvas 

septimo mense arborescere baculorum quoque usum prae- 

bentes. Cf. Luciani Fugit. c. 33. μαλάχῃ πρότερον ua- 
στιγωθέντες. — ἀπήλλαξαν |. ἤλασαν V — εἰ καὶ 

πάνυ | om. x«i ΑΔ 
. ἔχε συλλαβὼν ἐκχεῖνα || 2. 3. 1. AQV3L — δὴ αὐτοῦ | 

δὴ airo? Bbdt. — καλῶς [καὶ Νηλέως Madvig — 

ἅπαντα ἐκεῖνα || om. Sbdt. — x&v χρύσεα ἔχῃ σίμβολα 

| χἂν χρυσᾶ ἔχῃ σάμβαλα Sauppe. 
b - D 

e. b. ἀνένευσας x. τοῦτο ἀνανεύσαις ἂν x. v. VT — 

ἐλέγχοντο ἂν . . ἑκάτερος οὐκ εἰδὼς ὃ τι χρήσαιτο Ex a- 
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τέρῳ | [Exavég o] Sbdt, — εἴτις ... ὠνοῖτο ἢ οὀνεῖ- 
ται Sbdt. — ἐκφέρει | ἐκφέροι AV Mut. 
οἱ πόδες δὴ ἢ{] C. F. Herman. 

μὴ ἐξετάζειν | ἐξέταζε Cob. ὑπερπηδήσεται || 
. πηδήσειε Sbdt. — ἐπιϑολώσει || ἐπιϑολώσειε 9X 

Sbdt. — ὐτοῦ τὸ ῥεῖϑρον | αὐτὸ AYIT — ἀπο- 
χτενεῖ ἀποκτείνειε Sbdt. (ἀποκχτείνει V) 
τῶν οὐχ ἀφανῶν | Οἵ. ---γυμνῆς [γυμνικχῆς Mut. — 
χρυσίῳ χρυσῷ ὩΝΓ Mut. 
ξυλίνους δὲ χόλλοπας ἐπικειμένην et σὺ μὲν 
χρυσῆν δάφνην περίκεισαι. Structura verborum 
vestiendi cf. Bacch. e. 4. Hercules e. 7. — xal περιτ- 

τὴν τρυφήν | om. AQ'4T 
ἐπὶ τῷ Ὀρφεῖ ὡς λόγος | ixi τ. Ὀρφείῳ λόγῳ 
(suprase. μόρῳ) AQ'P94D — ἐς τοῦ ᾿Απόλλωνος τὸ 

ἱερὸν | ἐς τὸ τοῦ Ax. ἱερόν V 
ὑπὸ χόλπον | ὑπὸ κόλπου QUI Mut. — χληρονο- 
μήσαντα τῆς Ὀρφέως μουσικῆς | Tuenda haec lectio 
omnium fere editionum consensu, quamquam perboni co- 

dices V3(I' Mut. habent χληρονομήσας — ὑφ᾽ ὧν 
πάντας καταϑέλξειν.  Infinitivus in oratione obliqua ut 
Nigr. 27. παρήνει δὲ... ὅπερ τοὺς πολλοὺς ποιεῖν 
προϑεσμίας δριζομένους, et post conjunctiones ὡς, ὅτε, 

ἐπεὶ, ἐπειδή. 
ἐπιστησεσϑαι ἢ ἐπικτήσεσϑαι Roeper, aptum ad Epicteti 
nomen. 
τοῦ Καλυδωνίον | add. ὑὸς Cob. — αὐτὸς δὲ | ἄλλος 
δὲ qui paulo post nominatur Dionysius, Sbdt. — καὶ αὐ- 
τὸν Gi|| om. xai AQ'YT Mut. — ὁρᾷς ὅπως xaxo- 
δαιμόνως διακχεισαι βακτηρίας ἐς τὴν κεφαλὴν 
ὡς ἀληϑῶς δεόμενος ἢ [] Sbdt. Est haee, opinor, 
indignabunda alicuius librarii exelamatio, quales passim 

inveniuntur in codicibus adseriptae, Pro δεάχεισαι 
legendum cum QUI διάκειται. 
xal αὐτὸς ᾧετο ἔνϑεος ἔσεσϑαι || om. καὶ AQWVT Mut. 
— Λωρίδιον ἧκεν Δωρὶς τέϑνηκεν Hm. 
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c. 17, 

c. 19. 

c. 20, 

c. 21. 

c. 23. 
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τί ἄλλο 1 .. . ὠνεῖται | Etiam latine quid aliud quam 
emit, nihil aliud quam saltat omisso prioris enuntiati 
verbo, — πρᾷως || ῥᾳδίως Cob. 
τίνος ἕνεχα . . . ἐσπούδαχας . . ὠφελείας guy. ἢ 
χρείας τῶν ἀπ᾿ αὐτῶν οὐδ᾽ ἂν οἰηϑείη τις || τῆς. 
Genitivi ὠφελείας, χρείας videntur esse sensu suspensi 

a praecedente ἕνεχα — xai ἐπ᾿ ἐλάχιστον || x&v Sbdt. 
cf. Bis accus. c. 1. 

λοιπὸν. . .Éxtivo πεπεισμένον ... ὡς ... ὠνεῖσϑαι 

τὰ βιβλία οὐ μόνον xaAóg εἰ . . .. λοιπὸν .. 
ἐκεῖνο. (Sbdt) πεπεισμένος (QW Mut), ὡς .. 

καλὸς ἀλλὰ καὶ σοφὸς (V) ὠνῇ τὰ βιβλία — εἴ τις 

ἄλλος τῶν ὑπὸ τὸ ψεῦ δος τεταγμένων | ὑπὸ τῷ 
ψεῦδο τεταγμένων. Sbdt. Imagine a militia sumpta 

quasi stipendia facere sub mendacío. De structura quam 
correxi ef, Timon. c. 31. ὄχλος τῶν ἱπὸ τῷ λιμῷ 
ταττομένων. Fugit. 4, ἀξιοῦσι ὑπ᾿ ἐμοὶ ταάττεσϑαι 
c. 6. πάντες ὑ π᾿ ἐμοὶ τάττονται €. 16. ὑπὸ τῷ κυνὶ 
ταττομένων De wevóo cf. Arist. Vesp. 77. οὐχ ἀλλὰ 

φιλο uiv ἐστιν ἀρχὴ τοῦ κακοῦ Piscator c. 22. λέγω 
δὲ τὴν ἀπὸ τοῦ φιλο τὴν ἀρχὴν ἔχουσαν. 
χαίτοι τὸ τῶν μουσικῶν τοῦτο, δὶς διὰ πασῶν τὸ 

πρᾶγμα ἦν |} [τὸ πρᾶγμα ἦν) Sbdt. eicienda haec verba, 
quae prorsus languent, quoniam nihil adferunt ad rem 

promovendam quodque proverbiorum constat propriam esse 

brevissimam sententiae conformationem. Hoc autem pro- 

verbium res inter se diversissimas designat quemadmodum 

ultimus scalae in musica sonus longissime abest a primo. 

Sententia est igitur: At aliter cecidit res. Nam utriusque 
viri facies diversae sunt, ut primus scalae sonus abest ab 

ultimo.  Eicienda igitur τὸ πρᾶγμα ἦν. 
μᾶλλον δὲ μη δ᾽ ἀποδυσῃ | μὴ ΩΡ ἘΦ Mut. — τί οἴει 
φαίνεσϑαι  φανεῖσϑαι Cob. 

c. 24. τὴν νεόκτιστον ταύτην οἰχίαν | νεόκτητον QT 

c. 25. 

Mut. 

καὶ γὰρ ἐκεῖνο | xàxstva AQUD Mut. 
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c. 26. μόνον οὐ xai μόνον ov x ΩΡ ΓΦ 
e. 21. πρὸς Κότυος | πρὸ σκότους AQ(VDo 

LUCIANI DE CALUMNIA. 

Cod. Gorl, — ἃ Cod. Marc. 434 — ὦ 

Cod. Vat. Palat, 213 ex schedis Rohde. Cod. Mut. 

c. 1, οὐ διαλείπομεν .. ὀλισϑαίνοντες || Structura ver- 
borum παύεσϑαι, διατελεῖν — τοιγάρτοι... to τοιοῦ 
to παρέσχηται | Subjectum est τὸ τοιοῦτο --- τὰ πλεῖστα 
τῶν ἐν τῇ σκηνῇ ἀναβαίνοντων | dvaaivev ab 
histrionibus ad ipsas tragoedias translatum, ^ Docemur 

credo his verbis, de quibus adbuc lis est, histriones ad 

agendum in scaenam adscendisse editiore loco sitam. Quae 

studia scaenica his temporibus novo ardore excitata et 

promota, quemadmodum Dorpfeldi inprimis ingenio at- 

que industria ad firmandam huius antiquitatis scien- 

tiam multa egregie detexerunt et illustraverunt sic eadem 

haud neglegendam admonuerunt venerandam artem ne- 

sciendi, ubi statuae tabulae aedificia eum litterarum do- 

cumentis pugnant — οἶκοι συνεχύϑησαν | ὅρκοι Cob. 
c. 2. ἤχουε.. τινα ὕπαρχον εἶναι τὰ κατὰ τὴν Φοινίκην 

ἐπιτετραμμένον | τὴν Φοιν. ἐπιτετραμένον 
om, τὰ κατὰ Sbdt. cui demandata erat Phoeniciae cura 

cf. Hom. IL II. 25, 61. ᾧ oi λαοὶ τετράφαται. Luc. 
Toxaris ὃ τὴν Αἴγυπτον ἐπιτετραμμένος cf. Patriae en- 
comium c. 12. οἱ πιστευόμενοι τὰς στρατηγίας ---καὶ γὰρ 

καὶ οὗτος διαβληϑείς. Solent serioris graecitatis scrip- 
tores cumulare particularum numerum et formam, quo 

augeant earum vim, velut γοῦν δήπου δήπουϑεν, μέχρι 
περ, ἵναπερ, ὅτι περ, ὅτε περ, καὶ μὴν καὶ aliae multae. 
— ὡς εἴη κεχοινωνηχῶς τῶν ὅλων ἢ τῶν ὅρκων 

Sbdt. conjurationis. 

c. 8. ὃ δὲ Πτολεμαῖος ὡς ἂν καὶ τἄλλα οὐ κάρτα φρενήρης 
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τις ὧν | om. ἂν Sbdt. quod agitur de iudieio certo, non 
dubio ut ὡς μετεσχηκὼς c. 2. Etiam in ὡς [àv] πεφοτισ- 
μένων τῶν πραγμάτων ὑπὸ τῆς ἀληϑείας expellendum 

ἂν.--- μικρότερος ἢ κατὰ ταύτην προδοσίαν ζωγράφος 
| ὃ ζωγρ. Sbdt. minor quam qui (απ facinoris reus esse 
posset, tanto sceleri impar. — παρ᾽ ὁντινοῦν τῶν ὃμο- 

τέχνων | παρα ?uzta quemlibet (sensu comparativo) tantf 

factus, quanti quisquam, Cf. ad Hipp. 3 ἄνδρα παρ᾽ 

ὅντινα βούλει γεγυμνασμένου — £a δὲ μηνίειν ἢ (1) 

ἕαδε vox desperata, quam corrigere voluit Cob. sub- 
Stituto verbo ἠδημόνει, aegre ferebat. Sed haec coniectura, 

opinor, non magis ad rem apta videtur, quam quod ego 

suspieatus sum δαιμονίως ἐμήνιε. Expedit autem 
hac oceastione oblata recordari, sequiorum graecitatem 

maximam habuisse vocabulorum copiam (ef. Sehmid d, 

Attieismus.) Utebantur enim et priscis et cotidianis, et 

recens inventis et novis. In quo hoc maxime notandum, 

usitata vel cotidiana non semel mutato ex veter esensu 

in usu fuisse. — παραπολελαύκει | ἀπολαύω fere de 
rebus secundis, h. l. de rebus adversis. — τὴν λύτταν 
| 4vvra» — ὀργὴν ἢ Ὀργὴν Cob. 

e. 7. οὐδεὶς γὰρ ἂν aya90g κακῶν αἴτιος γένοιτο τῷ πλη- 
Giov || οὐδεὶς γὰρ ὧν ἀγαϑ. ... αἴτιος γένοιτ᾽ ἂν τῷ 
πλησίον Sbdt. (ὧν AC, Pal.) 

6. 8. εἰ... τὸ στόμα σιωπῶντος καταψηφιζοίμεϑα | xaca- 

σιωπῶντες Madv, 

e, 10. χτανέοντα || κτενέοντα Cob. 
e. 12. τῷ πλησίον κακουργεῖ | τὸν Cob. 
e, 18. τὸν τυραννικὸν δὲ xal προδοτικὸν || προδότην Pal. 
c. 14, ὡς τὸ ϑεῖον παρωϑούμενος || melius ac mollius x a - 

ρῳδούμενος, quam rusticum illud παρωϑούμενος 

(Sbdt. — ἴδωσι  εἰδῶσι Cob. — κἂν ϑέλῃ τις ἀπο- 

λογεῖσϑαι | καὶ ἂν Cf. ad c. Bis accus. 1. 
c. 17. εἰ ἕλοιτο ἢ λέγοιτο Madv. — πόσους οἰώμεϑα | οἱό - 

μεϑα Sbdt. A --- ϑειότητος | ϑεότητος Cob. 
6. 21. πρὸς τὰ παράδοξα. . . ἑπόμενον | ἕτοιμον Cob. 
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e. 23. προσιέμενος || om. ε Ddf. 
6. 27. δίκαιος . . ὡς πρὸς τοὺ ἄλλους |. comparatus cum 

aliis cf. de parasito c. 4. de calumnia c. 27. 

c. 28. óuatuov || óuatyuov Cob. 
6, 31, ὅσῳ γάρ τις πιϑανώτερος, quo quis facilior est ad 

credendum. 

6. 32. Ἡράκλεις ὡς μειρακιῶδες Luciano frequens ad effe- 

C. 

rendam adjectivi vel adverbii vim. Of. ad de domo c. 2. 

LUCIANI DE DOMO. 

Cod. Gorl. — ἃ Cod. Marc. 434 — CQ Cod. Mut. 

l. οἶχον δέ τις ἰδὼν μεγέϑει μέγιστον xai κάλλει καλ- 
λιστον καὶ φωτὶ φαιδρότατον καὶ χρυσῷ στιλπνότατον 

xal γραφαῖς ἀνϑηρότατον οὐχ ἂν ἐπιϑυμήσειε λόγοις 
ἐν αὐτῷ διαϑέσϑαι. — Quasi quoddam grande superlati- 
vorum genus, quo citeriorum seriptorum graecitas diversa 

a veterum Atticorum simplicitate et brevitate maiorem 

auctoritaten et splendorem prae se ferre studet, — Zrsv- 

δοχιμῆσαι et ἐλλαμπρύνεσϑαι. — Rarae voces posterioris 
graecitatis, cuius magnus omnino est voeabulorum thesau- 

rus; ef. de Calumnia c. 3. 

e. 2. Ἡράχλεις ὡς oU quAoxaAov .. tO ἔργον | Ἥρακλ. ὡς 

c. 3 

adverbialis dictio ad augendam vim adiectivi vel adverbii 

οὐ quAoxaAov. Cf.'HoaxA. ὡς γέλοιον, 'Ho. ὡς καταγέ- 
λαστον, Ἡ ρακλ. ὅσαι μυριάδες de hist. conserib. c. 19. 
Ἥρακ. ὡς μειρακιῶδες de calumnia e. 32. --- τοῦ μὴ 
ἂν δυνηϑῆναι ἄξιόν τι τῶν βλεπομένων εἰπεῖν || Satis 
erat omisso ἃν scribere μὴ δυνηϑῆναι, sed hoec quoque 
seriorum est, ut latius patente usu particulae ἄν, prout 

lubebat ad certos quosdam affectus animi exprimendos vel 

addatur vel omittatur particula ἄν. 
πρὸς τὰ iv τῷ οὐρανῷ καλὰ τὸν ἐλέφαντα καὶ τὸν 
χρυσὸν αὐτῆς ἀπεικάζειν. Of de paras. c. 4. 
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c, 19. 

c. 20. 

ADNOTATIO CRITICA. 

,. ἢ τῷ uiv ᾿Αχιλλεῖ πιστείομεν.... λόγου δὲ σπουδὴν 
μὴ ἐπιτείνεσϑαι πρὸς κάλλη χωρίων | Latine an --- 
in apodosi autem sine particula adversativa δέ. — ἐς δὲ 
οὕτω καλὸν χωρίον οὐκ ἂν οἰώμεϑα xal dxAqgtovc 
αὐτὰς ἐλϑεῖν | οὐκ οἰόμεϑα Sbdt. Ω 

. οὐδ᾽ ἐφρόντιζον εἰ ἐπαινέσονται oi ϑεαταί, ἀλλ᾽ ὅπως 
ἐκπλαγήσονται. Sic optimi codíces. 

. ἀπὸ lvyyog| ὑπ᾽ Cobet. 
. ὥστε xal τὰ ὑπ᾽ ἐκείνου παραλελειμμένα x Qog- 

ϑήσειν μοι δοκα me additurum esse puto — addere 
volo, qua dicendi forma non raro utitur L. Cf. ἔοικα c. fut. 
Bis accus. e. 25. ἐῴκει τοῦτ᾽ ov πράξειν — nolebat. 

. ὥσπερ ἂν εἴ τις. . . . ἐνδὺς ἔπειτα φεύγοι. Post 
partieip. aor. ista iterata temporis significatio εἶτα vel 

ἔπειτα. 

λίϑινοι ἐγίγνοντο ἀπὸ ϑαύματος | ὑ πὸ Cob. 
παραστήσομαι  παρασχήσομαι Cob. — πείσεσϑε {[πεί- 
ϑεσϑὲε Cob. 

.τὼ νεανία τὼ ἑταίρω Πυλάδης vt ὃ d. καὶ Ὀρέστης 
δοκῶν ἤδη τεϑνάναι παρελθόντετὰ βασίλεια καὶ 
λαϑόντε φονεύουσιν ἄμφω τ. Αἴγισϑον | λαϑόντε 
τὰ βασίλεια φονεύουσι ἄμφω Sbdt, Aut enim παρελ- 
ϑόντε aut λαϑόντε expungendum erat, quod alterutrum 
abundat; omisi igitur παρελϑόντε. — ὥσπερ βοῶσιν 
| clamare videntur. 

. Ὀδυσσεὲς τὸ μετὰ τοῦτο δῆϑεν (videlicet) μεμηνὼς 

ὅτε στρατεύει . . μὴ ϑέλων ἅτε στρατεύειν .. 

μὴ ϑέλων Sbdt. Cod. 

LUCIANI MACROBII. 

Cod. Gorl, — ἃ 

ἐς σύννοιαν ἦλϑον || £vroia»v Cob. — οὗτοι δὲ | 
οὗτοι quo iteratur praecedeus subiectum oí ποιησάμενοι, 

effertur addito δέ. 
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4. φιλοσοφίᾳ σχολάζοντες ται philosophiae vacare, ope- 
ram dare. 

5. τὴν αἰτίαν ... προστιϑέντες adferentes. Rectius προ- 
τιϑέντες proferentes i. e. profitentes. 

6. xarà πᾶσαν τὴν γῆν | del. τὴν Cob. ut paulo post 
κατὰ πᾶντα ἀέρα. 

10. καλλατιανὸς | καλακτῖνος Cob. 
15. ἀπὸ Σαραυράχων Σχυϑῶν καταχϑείς ὑπὸ Cob. 
16. χαταχϑεὶς ἀπὸ II. | ὑπὸ Cob. 
17. ἱππομάχων | . . μαχῶν Cob. — πεζομάχων || xs&o- 

μαχῶν Cob. 
18. ἐτῶν γεγονὼς τεσσάρων xai ἑχατὸν | ἔτη véc- 

ταρα Cob. ΝΕ 

LUCIANI PATRIAE ENCOMIUM. 

Cod. Gorl. — ἃ Cod. Vat. 1324 (Graeven). 

2. xal ὃ τοιοῦτος δῆλος ἐστιν ἀχϑόμενος ἂν | De ἂν cf. 

quae exposui de liberiore eius usu, si forte aegre fert. 
6. οὐδὲ πόλεως ὄνομα μὴ .. μαϑών | e? μὴ Sbàdt. — 

καὶ φωνῆς .. ἤρξατο ἐπιχώρια πρῶτα λαλεῖν μαν- 
ϑάνων || om. μανϑ. Sbdt. 

9. πόϑος ὃ τῆς πατρίδος || om. o 1324 
10. roig ἀληθῶς γνησίοις πολίταις | om. γνησίοις Cob. 

— x&v ἀπορῶσι | xai ἂν ἀπορῶσι Sbdt. x àv ἴδωσιν 
ἑτέρους σεμνυνομένους | xai ἂν ἴδωσιν. Sbdt. Cf. ad 

Bis accus. 1. 

(11. xà» παρ᾽ ἄλλοις εὐδαιμονεῖν δύνηται | καὶ àv . . . 
δύνηται Sbdt. 

. 12. οἱ πιστευόμενοι τὰς στρατηγίας. Of. De Calumnia 2. 
τὴν Φοινίχην ἐπιτετραμμένον. 
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LUCIANI DE DIPSADIBUS. 

Cod. Gorl. — ἃ Cod. Marc. 434 — Ὡ (seritoris tp.) c. 1—5. 

e. 2. 

e. 4. 

e. 9. 

ἀνέχεται ἐπὶ πολὺ ταλαιπωρούμενα || và ταλαιπωρου- 
μενα. Sbdt, 

. xal δι᾽ ὃ φευχτέα || διὰ τοῦτο Ὡ μεγέϑει δὲ μέγιστα ΟΥ̓. 
de domo c. 1. 

καὶ τὸ παραδοξότατον, ὅσῳπερ àv πίνωσι τοσούτῳ 
μᾶλλον ὀρέγονται τοῦ ποτοῦ" |Plena structura esset 
ὅσῳπερ ἂν πλέον πίνωσιν, τοσοῦτῳ μᾶλλον ορέ- 

γονται. Sed videtur de industria hoe ex latina lingua 
esse expressum, in qua non semel in eomparalivae enun- 

tiationis alterutro membro deest comparativus cf. Tacit. 

Hist. 1. 74 quanto incautius efferverat, paenitentis pa - 

tiens tulit absolvi reum criminibus maiestatis, Hist. I. 68. 

sonus tubarum fulgor armorum quanto inopina tanto 

maiora offunduntur, Hist. II. 99. quantum hebes 

ad sustinendum laborem miles tanto ad discordiam 

promptior. Histor. II. 1; quo plus virium ac 
roboris e fidueia tarditas inerat, Cf. c. 9. Hane ob 
rem mutandum esse nihil putavi. — 

^oc L] » 

. λέγουσιν... . παχὺν tiv ἰὸν ὄντα ἔπειτα Ótvo- 
μενον (ἐπιδαψιλευόμενον Cod.?) τῷ ποτῷ ὀξυκίνητον 

γίγνεσϑαι [ὑγρότερον, ὡς τὸ εἰκὸς καϑιστάμενον] xai 
ἐπὶ πλεῖστον διαχεόμενον᾽ (T) Expeditior futurus videtur 

hie locus omissis verbis tygoreQov . . . καϑιστι): Bi- 
bendo venenum liquefactum εἰ celeriter motum mazime 
diffundi. 

μηδὲ χυϑεῖσαν τὴν σπουδὴν | ἐκχυϑεῖσαν Cob. 
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LUCIANI DISSERTATIO C. HESIODO. 

Cod. Gorl. — A — Cod. Vat. 90 — V Cod. Pal. 73 (Graeven). 

c. 1. οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ne initio quidem, omnino. non cf. 
e. 2. ἀνάγκη σοι Sine verbo ef. — οὕτω δὲ ἢ cf. ad οὗτοι 

δὲ Macrobii c. 2. 

c. 4. ὅτι μηδέν ἐστι ἐρραψωδήμενων ὑπ᾽ ἐμοῦ ἴδιον ἐμόν. 
Cf. quae de part. μὴ, οὐ, ἄν dixi Sbdt. — τῶν παρα- 
λελειμμένων ἀπαιτεῖν | om. τῶν V 

c. 5. χἂν εἴ τε xal ἄν τι λάϑῃ 73 καὶ pro xàv. 
.&ua καὶ προφητικῶς || om. 73. 

e. 7. ἔτι χλωρὸν | xà. ἔτι 18 — ὅτι οὐ μεσοῦντος 9égovc 

χρὴ ἀροῦν ἢ οὐκ ἂν τι ὄφελος γένοιτο εἰκῆ ἐκχυϑέν- 
τῶν τῶν σπερμάτων οὐ δὲ ἀμᾶν ἔτι χλωρὸν τὸν σταχυν 
ἢ κενὸν εὐρεϑήσεσϑαι τὸν καρπόν. Rara est haec enun- 
tiatorum conjunctio, nam quae esse solebat causalis facta 

est disjunctiva. — ἔν uy καλύψαις ... ἐπιφοροίση 
| καλύψης — ἐπιφορῇ 73 Γ 

e. 9. παραδέξασϑαι ἄξιον | om. παρα 73 P 

e c 

LUCIANI NAVIGIUM. 

Cod. Gorl. — ἃ Cod. Marc. 434 — ἃ 

Cod. Paris. (3011) — C Cod. Vat. 87 — 9 (Graeven) 

c. 1. διαλάϑοι | ἂν διαλ. Sbdt. 31 — xàv . . δέοι ἢ CL. Op- 

tativus in oratione obliqua — ναῦν... μίαν τῶν ἀπ᾿ 

Αἰγύπτου. . σιταγωγῶν | μίαν recte abest in 
Cod. £2. Non enim agitur de numero, sed de genere. 
Genit. τῶν σιταγωγῶν est ex partitivis sine τις, 
ex quo suspensus sit, usus apud Lucianum frequen- 

tissimus. 

c. 2. μειράχιον τὸ τὴν καϑαρὰν ὀϑόνην ivótóvxóc 
| [ἐνδεδυχός] Dicendi brevitas, ad significandum aliquid, 



302 

C. 

e. 

c, 

ADNOTATIO CRITICA, 

quod alieui vel personae vel rei praeter ceteros pro- 

prium est cf. Char. 9. dxgoxoAw τὴν τὸ τριπλοῦν τεῖ- 
yoc €. 14. ὃ τὸ διάδημα. Fugit. 29. ὁ τὴν κιϑάραν Bis 
accus, 6, 3. ὁ τὴν σύριγγα . quibus omnibus exemplis 
docemur ab hoc loco ἐνδεδυχός posse abesse — παρέ- 
πεμψε || παρέπεμπε £230 — ὑποδεδεμένον calceatum opp. 
ἀνυπόδητος — ἀπηγμένην | [] videtur abundare post 
ἀναδεδεμένοι ἐς τοὐπίσω Sbdt. — πρόχειλὸς ἐστι | xoo- 

χειλής Cob. — λεπτὸς .. τοῖν σκελοῖν | λ. ἐκ 
τοῖν σκελοῖν Fr. conparato Timon. c. 26. βαρὺς 
ix τοῖν σχελοῖν — éqóéyystto ἐπισεσυρμένον ti 

. χαὶ συνεχὲς καὶ ἐπίτροχον | Pugnant inter se 
ἐπισεσυρμένον et ἐπίτροχον. Nam quod celeriter per 

se eurrit, id non opus est trahi. Quam ob rem mutavi 

ἐπισεσυρμένον ἃ σύρω in ἐπισεσυρισμένον ἃ συρίττω, 
συρίζω i. e. loquebatur stridente voce (nos [ἰϑρείπο) ita 
ut littera o personaret, Perficere ausus sum hanc malae 

fidei coniecturam legendo συνεχῶς ἐπίτροχον 

continua celeritate pro συνεχὲς xal ἐπίτροχον — ἀναδεδε- 

μένον ἐς τοὐπίσω τὴν κόμην. ὁ. 8. τοῦτο uiv εὐγε- 
γείας . . . σημεῖόν ἐστιν Αἰγυπτίας 9 κόμη | 
Αἰγυπτίοις Sbdt, del. ἣ xou (2, recte, nam etei 
non pauca sunt exempla, quibus extremo enuntiati loco 

subiectum additur ant iteratur, hoc tamen loco eo minus 

necessarium est, quod xo; paulo ante praecedit, ut se- 
quens αὐτὴν facile eo referri possit. 

4. Τί οὖν χρὴ ποιεῖν ἡμᾶς ἐνταῦϑα; παραδοχεῖν αὐτὸν 
ἢ ἐθέλεις ἐγὼ αὖϑις ἐπάνειμι ἐς τὸ πλοῖον || signo 

interrogationis posito post ἡμᾶς sequitur ἐνταῦϑα παρα- 

δοκεῖν αὐτὸν ἢ Auc ἐγὼ αὖϑις ἐπαν (ὦ quamquam 
praestare videtur om, ἐγὼ scribere ἐπανίωμεν ut infra 

ἀλλὰ προίωμεν Sbdt. 
5. τ. πρύμναν | πρύμνην ?t 
7. οἷα ἔπαϑον πλέοντες ἢ ὡς ὃ ἀστὴρ αὐτοὺς ἔσωσεν 
| καὶ Sbdt. 

8. x«l φοβερωτάτην ποιεῖ t. xvuavoyi v | om. x «i Sbdt. 
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e. 16. 
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c. 18. 

e, 19. 
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ϑαυμάσιον τ. φὴς κυβερνήτην τὸν Ἡρῶτα vj τοῦ Νιρέως 
ἡλικιώτην, ὃς τοσοῦτον ἀπεσφάλη τῆς ὁδοῦ ἧ οπι. ἢ 
Sbdt. Optime Fritzsche vidit Heronem senem comparari 
eum Nereo deliro, sed vellem sustulisset idem particulam 

ἢ, quoniam non sunt duo, sed unus. 
. στέγειν μεμαϑήχαμεν ἢ σιγᾶν. Fr. Sbdt. ex zai o£y' 

ἂν AQ Solanus. 
οἷον ἂν € c εὐδαίμονα βίον ἐπεβίωσα ἢ oiov ὦ ς εἰδαί- 
uova βίον ἐβίωσα. om. ἂν Sbdt. Non est enim apta 

huie loco irrealis forma apodosis. Minime enim dieit si 

deus largiatur, virissem vel viverem sed si deus largia- 

tur vixi vel vivo i. e. non av ἐβίωσα sed ἐβίωσα. Flagitat 
igitur nova res novam formam, qua significatur factum 

iam esse, quod fieri posse dieendum erat. Per totum enim 

hunc dialogum omnino omnia, quae voto expetuntur, con- 

tinuo data esse et re vera rata esse finguntur. Cui rei 

fidem faeit ut ἐπκεβίωσα, etiam «xoóourocurr ἤδη sine 
ἂν, οἰκέτας ὠνούίμην sine ἂν. 
xat ἔτος ἕχαστον ἢ Satis est seribere Attieis xar ἔτος. 
quotannis, sed cum in codicibus fere additum sit £x., ferenda 

sane est haec neglegentia vel abundantia. 

χἂν τὰ Νειλῶα ταῦτα ταρίχη. κἂν his similibusque locis 
prorsus in adverbii vices abiit certe. Cf. ad Bis accus. 1. 

xarà τοὺς ἐπιβάλλοντας ἕχαστος σταδίους ἢ £5 £x. Sbdt. 

— οἱ ϑεοὶ πάντα ὑποκχείσϑωσαν παρέξοντες εἰ καὶ τῇ 

φύσει ἀπίϑανα ἔσται se subiciant wt obferant omnia, 
etiam si sun! contra naturam. 

ὀλίγον ὅσον ἡμιστάδιον . . ἐπιλήφομαι ἢ Cf. ἀχα- 
ριαῖον ὅσον — 
χαὶ ἄλλο εἴ τι ἥδιστον κτημάτων ἁπάντων | x. εἴ 
τι ἄλλο ἥδιστον κε. Sbdt. — λέληθας σεαντὸν 
ἔχων ἐν τῇ νῆσ. | σὲ αὐτὸν separatim seribendum Sbdt. 
quis αὐτὸς sit, sequentia monstrant τὸν παῖδα φής... 

τὴν κομήτην. Satis igitur ex uno vocabulo faeere duo. 
ἐπειδὰν ἐς σὲ παρέλϑῃ T εὐχή || περιέλϑῃ, Quidquid 
fit per vices, dicitur σπεριείεναι“. Cob. 



304 ADNOTATIO CRITICA, 

c, 20. εὐθὺς οὖν ... οἶκος ... καὶ và περὶ τὸ ἄστυ πάντα 
ὠνησάμην ἤδη... . ὀλκήν. Locum impeditissimum 
Sic conformare studui: εὐϑὺς οὖν .. οἶκος, ὡς ἂν ἐπι- 
σημότατα οἰχοίην καὶ τὰ παρὰ τὸ ἄστυ πάντα ὠνη- 
σάμην ἤδη ἱπλὴν ὅσα ᾿Ισϑμοῖ καὶ IIv$oi] (itemque quod 
ex uno codice vult Bekker [πλὴν ὅσα ϑύμον καὶ λίσϑοι]) 
xai ἐν Ἐλευσῖνι ὅσα ἐπὶ ϑαλάττῃ καὶ περὶ τὸν ᾿Ισϑμὸν 
ὀλίγα τῶν ἀγώνων ἕνεκα. εἴ ποτε δὲ pro δὴ (Sbdt.) ἐς 
τὰ (Fr) ᾿Ισϑμιὰ ἐπιδημήσαιμι, καὶ τὸ Σικυώνιον πε- 
δίον, xal ὅλως εἴ που συνηρεφὲς ἢ ἔνυδρον 1 
εὔκαρπον ἐν τῇ Ἑλλάδι. udicavi enim, inprimis 
tenendum ae tuendum esse, quod Adimantus summe 

exoptaverat, domum splendidam opulentam in terra fer- 

tilissima, amoenissima, dulcissima, excludenda, quae 

huius vitae lautissimae delicias turbent saxosa et sterilia 

loca. Postremo πάντα ἐν ὀλίγῳ ᾿Αδειμάντου ἔσται pro 
ἔστω scribendum est ACQ3(. — Aliis autem de causis ex- 
terminanda sunt 769407, quod male hoc priori loco in 

sertum esse opinatur Fr., quippe quod paulo post no- 

minetur περὶ τὸν ᾿Ισϑμὲν ὀλίγα, non minus quam Πυϑοῖ 
quod propter similem utriusque conditionem importune huc 

franslatum videatur, Restat ut auctoritate ACX29( pro 

εἴποτε δὴ scribendum sit εἴποτε δὲ, quia quae sequun- 
tur non ad praecedentia pertinent, sed ad sequentia. 

Compleetor iam quae servanda sunt: xal τὰ περὶ τὸ 
ἄστυ πάντα ὠνησάμην ἤδη xai ἐν Ἐλευσῖνι ὅσα ἐπὶ 
ϑαλάττῃ xal περὶ τὸν ᾿Ισϑμὸν ὀλίγα τῶν ἀγώνων 
ἔνεκα, εἴποτε δὲ ἐς τὰ Ἴσϑμια ἐπιδημήσαιμι καὶ τὸ Σι- 
κυώνεον πεδίον καὶ ὅλως εἴ xov τι συνηρεφὲς ἢ 
ἔνυδρον ἢ εὔκαρπον ἐν τῇ Ἑλλάδι πάντα ἐν ὀλίγῳ 
᾿Αδειμάντου ἔσται. 

e. 21. uz; μ᾽ ανάλὺυε || μοι Fr. 
e. 22. ἀλουργὶς | om. O3 
c. 23. ov. κατ᾽ ἐμὲ | me indignum. 
c. 24. ὑπῆρξεν ἂν || delevi ἃν his ACQ3t — ϑαυμάσια δὲ 

ἐς κάλλος ϑέατρα δημόσια [ἐς κάλλος] Sbdt. Nam 



LUCIANI NAVIGIUM. 305 

in hoe omnis inest vis, non in amplitudine ac pulehritu- 

dine theatri. 

c. 25. ἐκέλευσα [ἂν] cf. ad c. 20, ubi in omnibus codicibus omis- 

sum ad ὠνησάμην. 
e. 26. ἐϑέλεις ἀριϑμήσομαι | . . σωμαι. — | βιώσεις || βιώσῃ 

Ddf. Fr. — xal ἢν ἐχείνη dxoóóayg, πάντα οἴχεται 
| Servata hoe loeo in eodieibus separata forma, xal ἢν 
pro falso eontracta x&v. Cf. ad Bis accus. e. 1. — 

e. 27. κἂν μὴ εἴπῃς | Ex norma supra proposita de usu xà». 
e. 28. ὡς ἐκείνων πρὸς οὐδὲν ἀνανευόντων || ἀνανευσόν- 

τῶν Cob. Statutum enim inter amieos illico per deos 

fieri, quod ipsi expetant. Cf. c. 13. sqq. 

c.29. ὧς τοῦτό ys αὐτὸ ἤδη μείζονα εἶναι τῶν ἄλλων 
βασιλέων || ἣ δὺ μείζω εἶναι AQQE Sbdt. Idem post me 
(61) vidit Madvig (72); Nam hoc ipsum dulce . — . . 

ὥσπερ ὅταν ἔδῃ τις || ἤ τις Sbdt. 
6.31. ἐναντιωθησόμενος | ἐναντία ϑησόμενος Cob. 

e. 32, διαβάλλωμεν τὸν Αἰγαῖον ἢ διαλάβωμεν ACO3C( — 
ἄχρι ἢ ἄχρις ACOXIL 

e. 38. ἐπεισαχϑέντες. Codicum lectionem defendit Fritzschius 

contra Bekkeri et Cobeti coniecturam ἐπισταϑέντες, ad- 

lato ex poeta incerto ap. Diodorum Sic. XII. 11. v. 3. 

ὃ παισὶν αὐτοῦ μητρυιὰν ἐπεισάγων et v. 5. éxeig- 
αχτὸν καχόν. — ἐν τοσούτῳ || i» τούτῳ ACCOXI 

e, 84. ἐχ τῶν πλησίον καὶ προαστείων || ἐκ τῶν πλη- 
σίον [καὶ προαστείων) Sbdt. Nempe glossa ad ex- 

plicandum τῶν πλησίον addita 

c. 35. ἐπὶ τὰς ἐλαίας | ὑπὸ Bk. Ddf. Fr. Sbdt. — ἐγὼ δὲ νήφειν 
ᾧμην καὶ οὐ παραποφανεῖσϑαι τὴν γνώμην | ὕπαρ 
(om. ov) ἀποφαίνεσϑαι τὴν γνώμην Hirschig 
quod probat Cobet ,,recte mones, ego me sobrium esse 

opinabar et vigilantem (non in somnis) sententiam dicere". 

ἀποφαίνεσϑαι τὴν γνώμην nihil aliud est quam λέγειν 
τὰ ἐμοὶ δοκοῦντα. 

e. 36. ἐπειλαμβάνουσι invadere Fr. — μηδὲ προδώσετεϊ προ- 
δῶτε ACO( Bk. 

Lucian III. 20 
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c.38. ὅσας δέ καὶ χαϑαιρήσω | om. καὶ ACOX — αἵ ἂν 

ὑβρίσωσί τι ἢ ot ἂν incolae urbium pro ipsis urbibus 

ACOX?Í 

c. 39. ἐκόστάδιος ἱἐκστάδιος Sbdt. ἑξαστάδιος ACOS cf. ad 

e. 16, — προτεινόμενος | non opus est mutare cum 

Cobeto in προπίνων; spectat enim ad eum potissimum 

luxum, quo quae protendebat pretiosissima poeula ad bi- 

bendum eadem ΕΠ ΘΈΘΙΒΕ dono convivis Cf. c. 23. 

c. 40. xaz' ὀλίγον | μετ᾽ ὀλίγον Cob. 

6. 41. ἃ εἰκότως διέβαλες | ἃ male insertum eiecit Bk. — ovx 

αἰτήσομαι | om. ACQ3(.  Retinendum igitur solum: τὰ 

δείματα. .. εἰκότως διέβαλες. 

e. 44. οὐδὲν γὰρ δεήσει μὲ ταῦτα ἔχοντα | οὐδὲν γὰρ £v- 

δεήσει μοι ταῦτα ἔχοντι Bbdt. — ἐσειπετόμενος || om. 

ἐπι ACQX( --- πάντα γὰρ ἐμὰ ἦν ἂν | del. ἂν — 

ἑώρων ἄν recte de iis quae identidem at non semper 
fiunt. Eadem ratio sq. ἔγνων ἄν. 

EMENDANDA. 

pag. 20. Bis accus. c. 33. Pro πολοῖς lege πολλοῖς. 

pag. 35. De parasito e. 35. Pro [xai] lege [xai 

pag. 35. De parasito c. 40. Pro ῥητ καὶ ogac lege xal ῥήτορας. 

pag. 54. Anach. c. 19. Pro νὲ roig à. lege ἐν τ. 4. 

pag. 103. Philops. c. 34. Pro [ἐν ὀϑονίοις, voruova] lege ἐν 

ὀϑονίοις |voruova]. 

pag. 106. Hippias c. 2. Pro μνημόσυνα. . . xci πραγματα 

lege μνημόσυνα. . πράγματα, om. καὶ. 

pag. 130. Adv. indoet. c. 20. Pro ὑπὸ τὸ ψευδο lege ὑπὸ 

τῷ ψεῦυδο. 

pag. 139. De calumnia c. 10. ἀργὴν lege ἀρχὴν. 

Sicubi textus discrepat ab adnotatione critica rogo praeferatur 

adnotatio. 

Lypsiae typis I. B. Hirschfeldi. 
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